E

m um momento histórico de violações e ameaças aos direitos fundamentais de crianças e
adolescentes, é preciso somar esforços na luta
pela transformação das políticas voltadas para
esses sujeitos. A ideologia que fundamenta a criminalização de adolescentes pobres e da periferia é a mesma
que impõe a redução da idade penal e que autoriza e
legitima as violências institucionais cometidas no sistema socioeducativo. “Justiça juvenil: teoria e prática no
sistema socioeducativo” vem apresentar fundamentos
teóricos e experiências práticas com vistas à desconstrução desses processos ideológicos e à defesa intransigente da proteção integral.
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famílias, no âmbito do sistema socioeducativo do Rio
Grande do Norte. Trata-se
de uma obra que convida
não só o meio acadêmico,
mas também profissionais,
militantes e demais pessoas
interessadas a refletir sobre
o modelo de política socioeducativa que o Estado tem
desenvolvido para adolescentes que cometeram ato
infracional.

teoria e prática no sistema socioeducativo

E

ste livro condensa
debates que acumulam para um
projeto de garantia
de direitos. A partir de uma
leitura crítica da realidade, "Justiça juvenil: teoria
e prática no sistema socioeducativo” visa fortalecer
a perspectiva de que os/as
adolescentes que estão em
cumprimento de medidas
são sujeitos de direitos, que
precisam ser respeitados em
suas demandas e necessidades, e não mais sofrerem
violações por parte do Estado. Propõe-se o avanço na
reflexão e ação em direção
à uma visão progressista e
emancipadora no âmbito
do sistema socioeducativo
e da justiça juvenil. Partindo
de uma análise crítica à história dos direitos da infância
e adolescência, os autores
e as autoras passeiam pelo
mundo da justiça, da legislação e das políticas públicas
que permeiam a realidade
desse sistema. Além disso,
discutem experiências de
pesquisa e extensão realizadas com adolescentes e suas
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Solto no espaço
Existe um corpo solto no espaço
um corpo que grita
um grito que é mudo
de um garoto que é negro
negro como o sangue talhado
talhado pelo ferro e pelo aço.
Tenho a ligeira impressão
que ninguém o escuta
Vez por outra escutamos
o último suspiro
escutamos o soar dos ossos
e músculos do seu corpo
que após o solavanco da bala
(ou da faca) se choca com o chão,
única matéria possível de receber
essa outra matéria já sem vida
sem nenhum julgamento incriminatório.
Um corpo estendido no chão
tua vida fora retirada de ti
sem que tu soubesses.
O campo de futebol te retiraram
As praças te retiraram
as artes nunca te deram
a cultura lhe foi empurrada
de goela abaixo.
Não te deram oportunidade de sonhar.
Te deram a polícia
Te deram um diploma de criminoso
Te deram todas as culpas
que nunca foram tuas.

A ti não foi dada
nenhuma opção de escolha
lhe retiraram a capacidade de sonhar
e com isso lhe foi retirada
a potencialidade de vida
existente na dialética
de sonhar para viver
e de viver para sonhar.
Vai lá. Transforma-te em matéria
decompositória (assim o quiseram)
Fico eu por aqui.
Amanhã talvez
da garganta do teu melhor amigo
possa sair um grito
que chame a atenção de mais alguém.
E que esse grito
seja de poesia.
Rodrigo Bico

Sumário
Apresentação.......................................................................................................... 9
Ilana Lemos de Paiva
Candida de Souza
Daniela Bezerra Rodrigues

Prefácio................................................................................................................. 11
Maria Helena Zamora

Parte I – Socioeducação: desafios e perspectivas
Políticas públicas para crianças e adolescentes no Brasil:
um resgate histórico............................................................................................ 19
Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró
Tatiana Minchoni
Leonardo Cavalcanti de Araújo Mello

O adolescente e o estatuto jurídico: transgressão e lei no Brasil................... 33
Herculano R. Campos
Carmem P. Cavalcante

Considerações acerca da lei do SINASE........................................................... 49
Vitor Alencar

A redução da maioridade penal: entre a política pública e a barbárie......... 59
Daniel Araújo Valença
Danielle de Freitas Lima
Ilana Lemos de Paiva

Da medida ao atendimento socioeducativo:
implicações conceituais e éticas......................................................................... 79
Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira

Plano Individual de Atendimento (PIA) – O presente e o futuro do
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa........................... 101
Maria de Lourdes Trassi Teixeira

Medidas socioeducativas em meio aberto:
disputas entre discursos e práticas.................................................................. 125
Francimara Carneiro Araújo
Maria Aurilene Moreira Vidal

Socioeducação: que prática é essa?.................................................................. 141
Patrícia da Silva Pinto
Raquel Assunção Silveira Silva

Casa-grande e senzala: castigo e obediência como resquícios da moral
da família patriarcal-escravista brasileira nos centros de internação para
adolescentes em conflito com a lei.................................................................. 161
José Humberto de Góes Junior

Parte II – O Sistema Socioeducativo no RN
A vigência do Sinase no RN: uma experiência de extensão com
adolescentes e familiares................................................................................... 185
Fernanda Cavalcanti de Medeiros
Ilana Lemos de Paiva
Candida de Souza
Luana Isabelle Cabral dos Santos
Daniel Araújo Valença
Daniela Bezerra Rodrigues
Hellen Tattyanne de Almeida

Redes de apoio social e atendimento a crianças e jovens em
contextos de violência no RN: redução da responsabilidade
governamental x redução da maioridade penal............................................ 205
Marcus Vinícius Pereira Júnior

Produção de sentidos nas práticas discursivas de adolescentes
privados de liberdade........................................................................................ 221
Délio Henrique Delfino de Oliveira
Antonio Vladimir Félix-Silva
Maria Valquíria Nogueira do Nascimento

Atividades socioeducativas nas unidades de internação do RN: um estudo
exploratório........................................................................................................ 247
Carmem Plácida Sousa Cavalcante
Rocelly Dayane Teotonio da Cunha
Bruna Larissa do Nascimento Barbosa

Os autores........................................................................................................... 269

Apresentação
Ilana Lemos de Paiva
Candida de Souza
Daniela Bezerra Rodrigues

O

Observatório da População Infantojuvenil em Contextos
de Violência (OBIJUV), implantado em agosto de 2009, no
âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), realizou, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República (SDH) – e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CONANDA), a “Formação continuada dos operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo”. O objetivo do projeto foi proporcionar a profissionais, gestores, técnicos, e monitores que
atuam no Sistema Socioeducativo do estado do Rio Grande do Norte
(RN), conhecimento mais abrangente acerca da garantia de direitos
dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, bem
como qualificando a atuação desses profissionais, a partir dos princípios norteadores do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
– SINASE.
A formação continuada foi realizada em oito módulos, no período de outubro de 2011 a outubro de 2012, envolvendo cerca de 260
trabalhadores do Sistema Socioeducativo – meio aberto e unidades de
internação provisória, restrição e privação de liberdade; 13 municípios,
organizados em três polos e seis turmas.
No período de realização da formação foi possível conhecer e
refletir sobre as realidades, precariedades e as muitas violações existentes no sistema socioeducativo. Além disso, foi possível vivenciar
e construir novas formas de fazer e aprender, estabelecer diálogos,

10

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

compartilhar angústias, trocar experiências e, principalmente, promover o fortalecimento do comprometimento ético-político dos trabalhadores do sistema socioeducativo.
O resultado desse processo foi a idealização e construção deste
livro pela equipe do OBIJUV. Foram convidados professores que ministraram os módulos da formação, assim como especialistas nas temáticas abordadas. O livro está dividido em duas partes, sendo a primeira,
intitulada “Socioeducação: desafios e perspectivas”, em que abordamos aspectos fundamentais para conhecimento e atuação no sistema
socioeducativo. Na segunda parte, “O Sistema Socioeducativo no RN”,
apresentamos alguns estudos que refletem o momento atual do sistema
socioeducativo no nosso estado, que não tem se mostrado diferente da
realidade do resto do país.
Os desafios relacionados ao sistema socioeducativo estão postos
e são imensos. Esperamos que as reflexões teóricas e práticas apresentadas neste livro possam ajudar na tarefa de materialização do Sistema de
Garantia de Direitos, a partir do envolvimento ético-político de todos os
atores e atrizes do Sistema Socioeducativo.

Prefácio
Maria Helena Zamora

P

ermitam-me compartilhar uma história com vocês, leitores. Em
certa capital, em uma formação na qual predominavam operadores da justiça, eu e meus companheiros trabalhávamos sobre medidas
socioeducativas, sistema socioeducativo e atendimento ao adolescente
em conflito com a lei. A certa altura do debate, alguém da plateia discordou do “aspecto prático” de nossas informações e reflexões, pois “isso é
o ideal e não o real” (sic). Outras objeções se fizeram ouvir. As determinações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (creio que
era 2008 e o Sinase ainda não havia sido instituído como uma lei) seriam
impossíveis de serem aplicadas nas cidades pequenas. Já as capitais eram
grandes e populosas e tudo isso complicaria o processo... Enfim, a fragilidade do sistema de garantia de direitos e do funcionamento em rede,
a precariedade da estrutura das medidas em meio aberto, a violência
ainda constante na internação, os problemas com as famílias e com a
implementação do Plano de Atendimento Individual (PIA) também
foram invocados como fatores dificultadores – ou mesmo impeditivos –
para trazer para o plano da realidade as diretrizes do sistema.
Em resposta, procuramos mostrar que não se tratava de um
atendimento ideal, mas do atendimento devido a esses adolescentes.
Admitimos que as dificuldades de todo tipo, sem dúvida, atravessariam
os caminhos dos presentes, bem como deveriam ser respeitadas as diferenças regionais e locais. Mas não se tratava da impossibilidade de cumprir o que estava colocado, mas de criar, de forma coletiva, articulada e
consistente, as condições necessárias para a operacionalização imediata
do Sinase.
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Essa não é uma história de pessoas perversamente ocupadas em
boicotar determinações que consolidam direitos. Ao contrário. Eram
juízes, promotores, defensores, comissários, conselheiros de direitos,
técnicos diversos, educadores de escolas preocupados com seu cumprimento. Algo porém, os fazia sempre pensar no quanto seria penoso criar
outras estratégias, outras ações... talvez pelo deslocamento do lugar do
menino, da menina e de suas famílias para a posição de sujeitos de direitos, participantes, protagonistas, críticos... Para mim ficou claro que era
essencial que eles procurassem não apenas se informar e elaborar novas
formas de trabalhar, mas também se livrar do menorismo, se livrar dele
nas suas práticas concretas, nos corações, nas mentalidades. Eles e todos
nós.
Meninos e meninas ainda são chamados de “menores”, um termo
discriminatório, que marcou (e marca), desde o século XIX, as crianças
dos pobres e/ou negros como desamparados ou como delinquentes,
como portadores de uma essência negativa, que determinaria e explicaria seus comportamentos desviantes. Ainda hoje tais adolescentes são
em geral vistos com desconfiança pelo senso comum, pela mídia e pela
Justiça, quer tenham cometido atos infracionais ou não. Menorismo
seria a mentalidade que emana de uma concepção de mundo de cidadania limitada, vigiada, dividida entre crianças e menores e que garantia direitos para umas e determinava assistencialismo e repressão para
outros. Precisamos enfrentá-lo também em nós, se queremos uma ação
política transformadora, que se paute pela prioridade absoluta a todas as
crianças e adolescentes, sem a distinção que vem constituindo a maioria
delas como seres submetidos, negligenciados e tutelados.
Herdeiro da aguda oscilação entre segregar e punir ou acolher
e educar; colhido entre a evidência positiva das boas experiências e
o pedido por saídas cada vez mais repressivas, o sistema socioeducativo brasileiro encontra-se em questão. O diagnóstico de sua completa
falência, em 2003, mostrou que às condições desumanas da internação
juntavam-se a ausência de projetos pedagógicos e de condições para
a execução de medidas em meio aberto. O reordenamento do sistema
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passou então a ser imperativo, com discussões ocorrendo em todo o
país. A chamada lei do Sinase (Lei 12.594) foi a principal diretriz criada
nesse sentido. A natureza socioeducativa das medidas e do sistema
destinado a aplicá-las visam não apenas responsabilizar devidamente
o adolescente por sua conduta considerada infracional, mas também
ajudá-lo a resgatar oportunidades perdidas, não raro por omissão do
Estado e consolidar seus laços nas mais diversas instâncias sociais – na
família, na comunidade, no acesso à educação, na saúde, na profissionalização, nos esportes, na cultura, no lazer...
É bastante oportuna uma apreciação da situação atual, passado
um primeiro momento de adaptação à lei. É esse o caso do livro Justiça
juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo. O livro busca refletir
sobre os múltiplos aspectos da socioeducação e retrata os avanços e as
novas possibilidades, procurando registrar exemplos concretos de resistências, inovações, proposições e implementação de políticas públicas.
Também fala sobre a persistência de visões, discursos e práticas históricas que mais estariam de acordo com o antigo modelo do reformatório que com as propostas da Convenção Internacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente e do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).
Dividido em duas partes, o livro apresenta, no primeiro deles,
capítulos que mostram aspectos fundamentais mais amplos do sistema
socioeducativo. Na segunda parte, os trabalhos retratam a situação do
sistema no Rio Grande do Norte. No artigo “O adolescente e o estatuto
jurídico: transgressão e lei no Brasil”, Herculano Campos e Carmem
Cavalcante mostram, através da história das políticas públicas voltadas
para esse segmento, o caráter ambíguo e a distância do que se faz e do
que deveria ser feito, revelando também os interesses contraditórios da
nossa sociedade, tão desigual. Ainda nessa temática, o capítulo “Políticas
públicas para crianças e adolescentes no Brasil: um resgate histórico”, de
Martha Emanuela da Silva Figueiró, Tatiana Minchoni e Leonardo de
Araújo Mello, traz o percurso histórico mostrado em seus principais
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marcos, concluindo com o desafio atual para o asseguramento de direitos no contexto (ao menos formal) da democracia.
Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, no artigo “Da medida
ao atendimento socioeducativo: implicações conceituais e éticas”, discute
a noção contemporânea de adolescente e coloca a importante distinção
conceitual e prática entre duas dimensões do trabalho socioeducativo,
o atendimento socioeducativo e a medida socioeducativa. E Maria de
Lourdes Trassi Teixeira, com “Plano Individual de Atendimento (PIA)
– o presente e o futuro do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa”, traz os pressupostos para a elaboração e execução dessa
ferramenta, enfatizando-a como uma construção participativa.
“Medidas socioeducativas em meio aberto: disputas entre discursos e práticas”, de Francimara Araújo e Maria Aurilene Vidal, discute
a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, sobretudo
quanto aos seus aspectos sancionatórios versus os aspectos educativos,
a partir da experiência das autoras nos sistemas socioeducativos cearense e potiguar. “Socioeducação: Que prática é essa?”, de Patrícia Pinto
e Raquel Assunção Silva, é um capítulo que reflete com mais profundidade sobre as concepções que norteiam a socioeducação.
“Casa-grande e senzala: castigo e obediência como resquícios
da moral da família patriarcal-escravista brasileira nos centros de internação para adolescentes em conflito com a lei”, de José Humberto de
Góes Jr., traz o contexto cultural e histórico das práticas familiares e
das políticas criminais, que estão vinculadas ao modo de construção de
subjetividades que ainda incide sobre os adolescentes.
“Considerações acerca da lei do Sinase”, de Vitor Alencar, analisa as possíveis dificuldades na implementação da lei, inclusive pela
abertura para interpretações equivocadas, que podem até mesmo ensejar contextos de violação de direitos.
Daniel Valença, Danielle Freitas e Ilana Lemos de Paiva discutem “A redução da maioridade penal: Entre a política pública e a barbárie” não apenas examinando os argumentos favoráveis, mas também
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mostrando o que há para além de senso comum, barbárie e espetacularização na mobilização pela redução, tornando mais atual a discussão
sobre o conservadorismo, que procura construir um Estado punitivo e
penal.
Na segunda parte, temos o capítulo “A vigência do Sinase no
RN: uma experiência de extensão com adolescentes e familiares”, de
Fernanda Cavalcanti de Medeiros, Ilana Lemos de Paiva, Candida de
Souza, Luana Isabelle Cabral dos Santos, Daniel Araújo Valença, Daniela
Bezerra Rodrigues e Hellen Tattyanne de Almeida que discutem a realidade do sistema socioeducativo no RN, desvelando as violações de
direitos pelas quais passam os adolescentes e familiares.
“Redes de apoio social e atendimento a crianças e jovens em contexto de violência no RN: redução da responsabilidade governamental
x redução da maioridade penal, de Marcus Vinícius Pereira Jr., procura
identificar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes a serem
concretizados com prioridade pelo poder público, também analisando
as redes de apoio social e atendimento a crianças e jovens em contexto
de violência no estado. Délio Henrique Delfino de Oliveira, Antonio
Vladimir Félix-Silva e Maria Valquíria Nogueira do Nascimento em
“Produção de sentidos de adolescentes cumprindo medida de privação
de liberdade” destaca os sentidos atribuídos pelos adolescentes à vivência da internação, suas vicissitudes, sofrimentos e limitações. Carmem
Cavalcante, Rocelly Teotonio da Cunha, Bruna Larissa do Nascimento
Barbosa, que produziram o artigo “Algumas reflexões sobre a percepção
dos profissionais do sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte
acerca das ações sociopedagógicas”, centram-se na experiência dos
profissionais de diferentes formações que devem trabalhar em rede no
sistema.
Por fim, preciso falar com afeto e gratidão dos companheiros
do OBIJUV, o Observatório da População Infantojuvenil em Contextos
de Violência, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vejo na
professora Ilana Paiva e em todos os pesquisadores que ali conheci o
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empenho em dar visibilidade a pessoas que talvez se queira esquecer
e apagar e o aprimoramento da base científica para o diagnóstico da
realidade, para subsidiar e avaliar políticas públicas. Vejo nesse coletivo
o compromisso claro com a construção de outro mundo, não apenas
possível, não apenas necessário, mas devido.

Parte I

Socioeducação: desafios e perspectivas

Políticas públicas para
crianças e adolescentes no
Brasil: um resgate histórico
Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró
Tatiana Minchoni
Leonardo Cavalcanti de Araújo Mello

A

compreensão das políticas públicas para infância e adolescência é perpassada por atravessamentos históricos e culturais que
compuseram o cenário atual. A perspectiva de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos foi construída socialmente, e representa conquista significativa na luta pelos direitos de tal população.
Entretanto, para a compreensão dessa construção, faz-se necessário o
entendimento desse processo, resgatando marcos históricos, desde o
período colonial até os dias atuais.

Assistência social à infância e o período colonial
As práticas voltadas para a infância, no Brasil, foram iniciadas
pelas instituições religiosas. De uma maneira geral, na Idade Média, a
assistência ao pobre era de domínio absoluto da esfera da religiosidade
ou eclesiástica, já que a atitude caritativa – de piedade e compaixão – era
considerada como condição primordial para a garantia da salvação da
alma (Rizzini, 2008). A caridade estava envolvida fortemente nisso e uma
das suas principais marcas no que diz respeito à assistência à infância é a
“Roda dos Expostos” – aparelho no formato de cilindro e incrustada no
muro dos asilos (Arantes, 1993). Essa mesma autora aponta, ainda, que
a problemática da criança desvalida no Brasil Colônia e Império não se
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separava da sociedade colonial e escravagista, da honra das famílias e da
assistência entregue à caridade e à misericórdia.
Antes do século XIX, os asilos de ordem caritativa e a própria
Roda dos Expostos eram vistos positivamente por todos, inclusive
médicos, juristas e políticos. A partir do século XIX, esses mecanismos
passaram a sofrer severas críticas, principalmente dessas mesmas classes de profissionais e o interesse pela questão da família e da infância
passou a crescer. A partir do século XIX a criança passou a ser objeto
de interesse não só do âmbito privado e das instituições religiosas, mas
também se tornou uma questão de cunho social, de competência administrativa do Estado (Rizzini, 2008). Para essa autora, a nova concepção
de infância refletia principalmente os contornos das novas ideias que se
propagavam pelo mundo naquela época. Na nova realidade, permeada
pelo notável desenvolvimento da racionalidade científica que se processava na Europa e que aqui fazia eco, coube a juristas e médicos –
representantes da elite do país – encabeçar o movimento higienista no
Brasil. Tomando como referência os princípios da eugenia e da degenerescência, aquele movimento tinha por objetivo uma sociedade livre da
desordem e dos desvios – que supostamente estavam ligados às características herdadas, notadamente por pessoas nascidas nos estratos sociais
mais desprivilegiados (Contini, 2002; Campos et al., 2004). Enquanto os
médicos, fazendo uso de sua cientificidade racional, categorizavam os
indivíduos, inclusive as crianças, de acordo com suas condições de vida,
e assim propunham ações específicas para cada estrato da população, os
juristas criavam o aparato legal que expressava a nova ordem desejada,
formulando os rudimentos de uma política pública.
A partir dessa época, a criança começa a ser percebida como
patrimônio da nação, pois, por ser considerado um ser em formação,
poderia ser transformado num “homem de bem” ou mesmo num “degenerado”. Logo, diante dessa possibilidade, caberia ao Estado cuidar do
“futuro da nação”. Assim, o cuidado com a infância se distancia de uma
atitude ligada à caridade ou religião, e passa a significar a garantia da
ordem e do controle social. A lógica positivista da época apoiava uma
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missão eugênica, cuja meta seria a regeneração da raça humana. Cuidar
da criança, para que ela não se desvie, seria uma das formas de atingir
esse objetivo que era de salvar o futuro da humanidade (Rizzini, 2008).
Práticas como o abandono dos próprios filhos, ou o não cuidado com eles, passaram a ser severamente condenadas, principalmente
se essas atitudes partiam de pessoas pobres, as quais eram comumente
relacionadas com a vadiagem e a mendicância. Comportamentos esses
que, de acordo com o pensamento da época, levavam à criminalidade e
ao descontrole, e por isso deveriam ser combatidos. No mesmo período,
a autoridade parental perde o caráter de intocabilidade e o Estado passa
a interferir nela, a ponto de tomar os filhos dos pais e se responsabilizar
pelo cuidado de suas crianças. Essas crianças deveriam então ser criadas
no seio de uma família que seguisse os padrões de moralidade estabelecida. Não ocorrendo isso, seus pais perderiam a guarda dos seus filhos e
o Estado assumiria a responsabilidade de educar e vigiar os seus filhos.
De modo geral, Ariès (2006) aponta que durante o período que
se inicia no século XVII e vai até o século XX, estabeleceu-se um moralismo com relação à infância que passava a condenar o apego a essa faixa
etária, apregoado através da distração e da brincadeira. A infância passa
a ter o poder de despertar sentimentos e atitudes de ambiguidade nos
adultos: cuidado, proteção e enternecimento enquanto as crianças são
pequenas e frágeis; autoridade, controle e agressividade quando estas
se tornam mais velhas e menos dependentes (Rizzini, 2008). Entre os
educadores e moralistas – que eram os homens da lei, preocupados com
a disciplina e a racionalidade dos costumes do século XVII, começou-se
a se estabelecer um sentimento de infância exprimido através da preocupação moral e psicológica, o qual era raro no século XVI.
Atitudes perniciosas ou “paparicos” para com as crianças passaram a ser criticadas severamente, pois se acreditava que crianças
educadas dessa maneira tornar-se-iam sem educação e mimadas, características essas que eram frequentemente assinaladas pela burguesia
como presentes na conduta dos filhos de pessoas pobres, pois os pais
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destes eram acusados de criar seus filhos de maneira extremamente
prejudicial.
A medicina passou a atacar os hábitos de criação e os cuidados das famílias com seus filhos através de uma atitude de moralizar a
pobreza e assim procurando evitar doenças e epidemias, pois esse seria o
principal foco para o saneamento da sociedade, bem como alvo de uma
preocupação social, já que se objetivava a recuperação dos degenerados.
Nas palavras de Coimbra e Nascimento (2005, p. 342):
esta elite científica está convencida de sua “missão patriótica” na construção de uma “Nação moderna” e suas propostas baseiam-se em medidas que devem promover o
“saneamento moral” do país. A “degradação moral” é especialmente associada à pobreza e percebida como uma epidemia que se deve evitar. Portanto, para erigir uma Nação,
os higienistas afirmam que toda a sociedade deve participar
dessa “cruzada saneadora e civilizatória” contra o mal que se
encontra no seio da pobreza.

A intervenção médica nas questões de ordem pública pode ser
justificada pelo advento da Medicina Social, nascida nos fins do século
XVIII, que não tem finalidades individualistas, mas sim propósitos políticos, econômicos e coletivos, no entanto, com a intenção de aumentar o
poder e o controle estatal sobre a sociedade. Segundo Foucault (1979), a
Medicina Social é incutida de uma tecnologia do corpo social. Para esse
autor, ela teve suas principais versões em três potências europeias do
século XVIII: Alemanha, França e Inglaterra.
A preocupação e a intervenção estatal nas famílias pobres
podem ser entendidas como sinais da separação entre público e privado, questão essa que Giddens (2002) considera umas das principais
características da sociedade moderna. Os médicos, além de atuarem
no âmbito doméstico, atuariam junto à família e principalmente às
mães, treinando-as nos cuidados com seus filhos através de conselhos e
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normas para boa saúde física e moral deles. Os ataques higienistas também foram dirigidos às instituições de caridade voltadas à assistência
da criança abandonada. A criança passa a ser o principal instrumento
para o controle do Estado sobre a família e a sociedade. Houve uma
grande racionalização da assistência baseada em princípios da higiene e
da eugenia (Arantes ,1993).
Essa crença firmou-se mais ainda no final do século XIX, com a
Primeira República. Aqui é possível perceber mais claramente a dimensão política com a qual a mudança do sentimento de infância está imbricada. Tendo o Brasil se tornado uma nação, aumentou-se a esperança
de reformar o país, crescendo assim a ideia de uma missão saneadora e
civilizatória (Rizzini, 2008). Esse período, além disso, foi marcado por
um momento de crise no país, pois com a abolição da escravatura, o
número de pessoas econômica e socialmente desfavorecidas começava
a ocupar grande parte da população brasileira. A necessidade de acabar
com o atraso social e a barbárie aumentou ainda mais. Isso estava plenamente de acordo com o disposto na bandeira nacional. A passagem
do regime monárquico ao republicano pode ser assim considerada um
marco no pensamento social sobre a infância no Brasil.

A infância e o período republicano
A infância passa a ser vista então como uma possível ameaça.
Perde-se a ideia de inocência e pureza relacionada a essa faixa etária.
Elementos de crueldade e perversão também são atribuídos à infância,
pois, para justificar a necessidade de moldar a criança com propósito de
civilizar o país, era preciso primeiro concebê-la como passível de periculosidade (Rizzini, 2008). Assim, evitar que as crianças brasileiras vivessem em ambientes que pudessem gerar criminalidade e delinquência se
tornou responsabilidade do Estado. Os “filhos da pobreza” passam a ser
entendidos como um problema social de grandes proporções. Sendo a
infância pobre aquela com a qual se deve tomar os principais cuidados,
observa-se um princípio de estigmatização, que surte seus efeitos até os
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dias atuais. A atenção principal deveria se voltar àqueles que possuíam
o “gene da pobreza”, os filhos de pais pertencentes às camadas sociais
menos favorecidas. Estava pronto um projeto essencialmente político:
proteger a infância para salvar a nação.
Além do sentido de “proteger” a infância para proteger a sociedade, também diretamente implicado com ele estava a possibilidade de
moldar a infância de acordo com o que se queria para o país. Criam-se
mecanismos que “protegessem” a infância dos desvios do trabalho e da
ordem. Para uma nação civilizada, era preciso ter um povo educado,
trabalhador e amante da pátria, de modo que não houvesse conflito com
os detentores do poder estatal, mas sim que se submetesse docilmente
a um modo de existência que contribuísse com a “ordem” e “progresso”
da nação. Isso evitaria a repetição no Brasil, diante dos exemplos que
podiam ser vistos nos países europeus, de insubordinações populares
ou da propagação de ideias nascidas das uniões de classes trabalhadoras
(Rizzini, 2008).
Esse projeto caracteriza uma atitude paternalista do Estado republicano brasileiro, pois ele coloca as prioridades, em vez de estimular a
participação política dos cidadãos, atendendo as pressões com relação
às suas necessidades. O Estado criava as necessidades e ele mesmo tratava de “supri-las”. Situação que não se diferenciava muito da caridade
cristã, pois os pobres anteriormente tinham esta como a única forma de
alívio ao seu sofrimento, além de serem cobrados a agradecerem pela
submissão oferecida. Desse modo, a camada pobre da população manteria um status de subordinação ao poder e às atitudes assistencialistas
do Estado.
Essa concepção de assistência subdividirá a infância e a adolescência em diversas categorias, cada uma com uma demanda particular.
O investimento feito em cada categoria dependerá da origem do motivo
de assistência dada que pode ser familiar (abandono, maus-tratos etc.)
ou de seu caráter moral (mendicância, vadiagem, libidinagem etc.)
(Rizzini, 1993).
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Para sistematizar essas classificações foram criados alguns institutos. Um dos primeiros foi criado em 1903 – com posteriores modificações –, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI), o qual
dividia as crianças e os adolescentes em meninos maltratados ou em
perigo moral. Esse instituto possuía uma forma própria de classificação.
A assistência atuava, sobretudo, na infância e adolescência pobre, não
só com objetivo de reduzir índices de mortalidade, mas dava assistência
também às crianças e adolescentes em perigo moral, cujos pais eram
reconhecidos como incapazes e irresponsáveis de criar e educar seus
filhos devidamente.
Esse tipo de assistência, ao tentar sistematizar a infância em
várias categorias, acaba criando um conceito bastante pejorativo que é
a ideia de “menor”. A categoria menor era utilizada para crianças e adolescentes “desviantes em potencial”, ou seja, diante do exposto, pode-se
dizer que a categoria “menor” era utilizada para separar a infância da
burguesia da infância pobre.
Estava assim fundamentada a política de assistência ao “menor”.
Um conceito-chave que se consolidou no decorrer no século XX foi o do
“menor em situação irregular”. Esse conceito compreendia a privação de
condições de subsistência básicas de saúde e instrução, por omissão dos
pais ou responsáveis, bem como situação de maus-tratos, perigo moral
etc. (Faleiros, 2005). Desse modo, observa-se que as pessoas em situação
de pobreza eram exatamente aquelas que se encaixavam em situações de
irregularidade. Para essas pessoas deveria existir uma atitude assistencial. Se a questão era voltada para problemas de saúde básica, abandono,
negligência e maus-tratos, a assistência social deveria ser acionada. Se
o caso fosse ligado a uma atitude de criminalidade e infrações da lei,
atuaria uma atitude punitiva e repressora do Estado. Em todos os casos,
a lei deliberava que o juiz deveria definir o futuro da criança: se seria
internado, colocado em família substituta, se deveria ser punido pelos
pais ou responsáveis ou mesmo direcionado a um reformatório.
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Consolida-se o processo de aliança entre a justiça e a assistência
à infância e à adolescência no Brasil. A justiça e a assistência juntas se
complementam e tornam-se mais eficientes para o objetivo de saneamento moral da sociedade. Tornam-se politicamente viáveis pela função
de enquadrar os indivíduos, desde a infância, à disciplina e ao trabalho
(Rizzini, 2008). Nesse contexto, quando se fazia sentir com maior ênfase
o crescimento do capitalismo no país e a importância atribuída ao trabalho, a máxima de que as crianças são o futuro do Brasil estava em alta,
obtendo, a infância, o posto de preocupação social. Reconhecia-se, então,
a necessidade de se criar leis específicas para essa população, especialmente para aquela parcela que, segundo as autoridades da época, oferecia risco à sociedade. Em 1916, os juristas formularam o novo Código
Civil Brasileiro, que determinava que as crianças eram responsabilidade
dos pais até atingirem a idade de 21 anos. Para atender àquelas a quem
faltassem os cuidados familiares deveria o Estado intervir com base no
Código de Menores, o qual somente veio a ser regulamentado em 1927
(Rizzini, 2008; Rizzini; Rizzini, 2004).
No Código de Menores, também conhecido como Código Mello
Mattos – primeiro Juiz de Menores do Brasil e da América Latina –, pois
foi por ele redigido, a pobreza da criança era vista como “situação de
irregularidade” e essa irregularidade era remetida à “família desestruturada” (Arantes, 1993). Isso ocultava as condições concretas da vida
dessas crianças e suas famílias. As “situações de irregularidade” foram
naturalizadas pelo poder “técnico-jurídico”, atribuindo-lhes conteúdos
médicos, psicológicos, ou culturais. Isso possibilitou que o internamento
das crianças não fosse visto como pena ou castigo, mas sim como uma
possibilidade de intervenção terapêutica sobre elas. A internação teria
a função de reabilitar as crianças e adolescentes para o convívio social
“normal”, aceito pela sociedade. Com esse Código, abriu-se espaço para
criação de estabelecimentos específicos para a internação de crianças e
adolescentes abandonados, ou considerados delinquentes.
A prática política voltada para as crianças e os adolescentes continuou a ser operacionalizada. Surgiu o Serviço de Assistência aos Menores
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(SAM), que foi formalizado em 1941 e tinha práticas tipicamente repressivas
no ano de 1964 – primeiro ano do regime militar (Silva; Mello 2004). Ainda
no governo de Getúlio Vargas, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi
criada, em 1946. Primeiramente para dar apoio aos combatentes da II Guerra
Mundial e às suas famílias, tendo depois se estabelecido como instituição de
assistência suplementar para a sociedade civil de modo geral (Silva; Mello,
2004). As características gerais dessa política, que se consolidou a partir de
1930, se mantiveram até meados do terceiro quartel do século XX quando, no
contexto da Doutrina da Segurança Nacional adotada pelo Estado autocrático-burguês, que se instaurou no país em 1964, cede lugar à Política Nacional
de Bem-Estar do Menor (PNBEM), executada pela Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor – FUNABEM. A FUNABEM surgiu como integrante
do Ministério da Justiça, tendo sido transferida depois para a Previdência
Social, na qual permaneceu de 1972 até 1986 (Silva; Mello 2004).
Foram criados, também, serviços de proteção à maternidade e à
infância da área da saúde, articulados com o Departamento Nacional da
Criança, o que perdurou por muitos anos. Sob a direção da Funabem,
foram criadas as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor
(FEBEM). Predominando o conceito de normalidade social, as FEBEMs
atuavam na prevenção e na ação contra o “processo de marginalização
do menor” e, por outro lado, na correção dos “marginais” (Faleiros,
2005). A marginalização correspondia ao afastamento do desenvolvimento social “normal” e cabia ao Estado controlá-la e reprimi-la.
As novas condições da sociedade brasileira não implicaram em
mudanças fundamentais no quadro até então configurado do atendimento à infância e adolescência. Pelo contrário, aprofundaram a realidade de punição, segregação e discriminação em relação a grupos
sociais específicos. Tal panorama era revelador de que o Brasil continuava na contramão dos pactos internacionais1, que buscavam atender

1

Como exemplo de pactos internacionais, listamos a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, documento norteador de diversos tratados, convenções
e leis que tratam dos direitos humanos de uma maneira geral.

28

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

aos jovens enquanto sujeitos de direito, mantendo a concepção de que
eles constituíam problemas sociais (Contini, 2002; Campos et al., 2004).
Ainda no contexto do período de exceção – a Ditadura Militar
(1964-1985) –, muito embora refletindo o declínio da coesão que sustentava o Regime, em 1979 se observou a reformulação do Código de
Menores, a qual visou unicamente adaptar o instrumento legal à realidade já vivenciada na prática. Mantinha a distinção entre menor e
criança, mas substituía a diversificada terminologia que dava conta dos
desvios, objeto da atenção do Estado – criança exposta, abandonada,
delinquente, transviada, infratora, vadia, libertina etc. –, agrupando-a
agora na categoria denominada de situação irregular, tendo em vista a
situação da família na qual se inseriam os sujeitos passíveis da ação estatal (Campos et al., 2004; Rizzini, 2008; Rizzini; Rizzini, 2004).
Contudo, é interessante refletir que a reformulação no instrumento jurídico caracteriza o início de uma nova doutrina voltada à
infância e adolescência, a da Situação Irregular. É, dessa forma, importante enfatizar o que está referido anteriormente, que a política consoante com tais concepções legais já vinha sendo adotada desde 1964, e
que ela não sofreu modificações substanciais no novo contexto.
Na medida que o Regime de exceção se fragmentava, tanto em
face de questões internas a ele quanto decorrente da mobilização da
sociedade brasileira pelo restabelecimento da democracia, também era
afrouxado o policiamento no interior das instituições prisionais voltadas para as crianças e os adolescentes. A fuga de alguns internos das
FEBEMs e o seu depoimento sobre as más condições de higiene e os
maus-tratos que ali recebiam provocaram mobilizações sociais e questionamentos acerca da atenção a eles dispensada, bem como a busca de
alternativas para tal.
Apoiados pelo Fundo das Nações Unidas para a Criança –
UNICEF –, educadores de vários estados do país se articularam em
torno da construção de um projeto de alternativas para o atendimento
de crianças e adolescentes, o qual constituiu o embrião do Movimento
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Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Esse foi um dos responsáveis
pela mobilização do setor com vistas a influenciar a formulação da Carta
Constitucional que estava em processo, na perspectiva do novo olhar
que se configurava sobre os meninos e meninas do Brasil (Campos et
al., 2004; Sousa, 2004).
A Constituição de 1988 representou o ponto máximo da
extrema mobilização social observada na década de 1980, em que a
sociedade civil organizou-se com vistas ao fim do regime autocrático-burguês comandado por militares, vigente no Brasil havia quase 30
anos. As sugestões e negociações de amplos setores da sociedade com
lideranças políticas foram acolhidas e fazem parte do corpo do texto
constitucional (Vieira, 2000), em decorrência disso, a Constituição de
1988 foi denominada “Constituição cidadã” e é considerada bastante
avançada até hoje.
Naquele contexto, os movimentos de defesa dos direitos da
criança e do adolescente, pertencentes ao conjunto da sociedade civil
organizada, conquistaram a institucionalização de importantes bandeiras de luta. Na seção seguinte, pode-se observar como se deu esse
movimento.

Infância e democracia no Brasil
Com o início da abertura democrática na década de 1980, a
legislação e as políticas destinadas às crianças e adolescentes começam
a ser vistas como reflexo do regime autoritário anterior (Silva; Mello,
2004). Em 1986, foi criada Comissão Nacional Criança e Constituinte
e no governo de José Sarney a FUNABEM migra para o Ministério do
Interior, responsável pelas áreas social e de desenvolvimento.
Em 1988, a nova Constituição Federal contempla em dois artigos, 227 e 228, a proteção integral de crianças e adolescentes. Além
disso, introduz no arcabouço legal brasileiro o conceito de seguridade
social, agrupando políticas de assistência social, previdência e saúde.
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Em 1990, é aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Esse estatuto coroa a doutrina da proteção integral e constitui a única legislação latino-americana adequada aos princípios da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Infância (Silva; Mello,
2004).
O ECA trouxe um marco para a concepção da infância e adolescência como sujeitos de direito. A partir daí mudanças significativas
começaram a acontecer no âmbito legal na área da infância e da adolescência. Finalmente, maior atenção passa a ser dada às adolescências
enquanto grupo específico que se diferencia da infância, pois o ECA
classifica as adolescências como a fase que vai dos 12 aos 18 anos. Esse
sujeito passa a ter direitos específicos e a sua violação passa a ser questionada em diversas áreas. Esse adolescente passa a ser considerado em
situação de risco social.
Nas palavras de Coimbra e Nascimento (2005, p. 351):
O estatuto da Criança e do Adolescente, que nasce no Brasil
no bojo dos novos movimentos sociais, afirma a criança e o
jovem de qualquer segmento social como sujeitos de direitos, preconizando a lógica da “proteção integral”, retirando
o princípio da “situação irregular”, desfazendo a separação
entre “menor” e criança e recusando a prática da internação
como primeiro e principal recurso das medidas chamadas
de assistência à infância e à adolescência.

O ECA, no seu Artigo 3º, afirma:
a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa 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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O ECA diferencia-se do modelo anterior de proteção à criança e
ao adolescente, principalmente por dois fatores, segundo Bazílio (2003).
Um deles seria a ampla participação social na mobilização e redação da
nova lei. Os códigos de menores eram elaborados por especialistas na
área, fundamentalmente juristas e integrantes do movimento higienista.
O ECA, surgido na década de 1990, é reflexo do momento histórico
pelo qual o país vinha passando de intensa reorganização e participação
popular na luta pelos direitos sociais.
O outro fator estaria relacionado com visão integralizada da
criança e do adolescente. Não se fala mais de menor em situação irregular. A nomenclatura menor para de ser usada para se referir aos pobres
com menos de 18 anos. Crianças e adolescentes passam a serem vistos
como portadores de direitos que cabem a todos, sem exceção. Essa nova
perspectiva inaugura no país a chamada Doutrina da Proteção Integral,
colocando as crianças e os adolescentes na condição de sujeitos de
direitos, não meramente passivos, mas com a perspectiva de um protagonismo da construção de seus direitos, de sua cidadania, e corresponsabilizando todos que constituem a nação (Estado, família, sociedade).
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O adolescente e o estatuto jurídico:
transgressão e lei no Brasil
Herculano R. Campos
Carmem P. Cavalcante

O direito do menor e a situação irregular

A

partir de meados do século XIX, o avanço da ciência, a conformação do movimento higienista e as ideias eugênicas
somaram-se ao questionamento e às proposições para o fim da assistência caritativa e filantrópica observada no Brasil desde os tempos do
Império. A noção de eugenia, formulada por Francis Galton1, se voltava
para os efeitos físicos e culturais da miscigenação das raças, ensejando
uma preocupação com a constituição étnica do povo brasileiro. A degenerescência, como entendida por Morel2, em face da preocupação com
a transmissão dos “desvios patológicos do tipo normal da humanidade”,
resultou na preocupação médica com a família e com a “delinquência
infantil” (Rizzini, 1993).

1

No ano de 1884, no University College, de Londres, Galton criou um laboratório de
psicometria em que eram estudadas as diferenças individuais entre escolares, através da mensuração das faculdades mentais. Seus estudos, na medida que buscavam
identificar “os mais capazes”, se encontravam a serviço do aprimoramento da espécie
humana (Correia; Campos, 2000).

2

Bénédict-Augustin Morel acreditava que “ao lado do fato exclusivo da hereditariedade [...] há influências do clima, do solo e da higiene dos pais que [podem] criar
nas crianças [...] um estado orgânico especial ou definitivamente transmissível até a
expiração da raça” (Morel, 1997, p. 178-179).
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Os postulados “científicos” da eugenia e da degenerescência
facilmente se associaram à noção de puericultura – orientação para o
cuidado das crianças – e à técnica do esquadrinhamento, de análise da
população e dos espaços por ela ocupados, possibilitando aos médicos
um maior controle e disciplina especialmente da infância. De acordo
com Irma Rizzini (1993, p. 36), “A infância, objeto de estudo e de intervenção privilegiada da filantropia ‘científica’, sofrerá antes de tudo, um
processo detalhado de classificação, que implicará na sua subdivisão em
categorias bem mais específicas, criando novos alvos para a assistência e
novas necessidades sociais”.
Esse período da nossa história foi marcado por importantes
acontecimentos políticos, econômicos e sociais, determinantes da feição
que assumiria a sociedade brasileira no início do século XX. Já em 1888
a abolição dos escravos implicou a reforma da estrutura jurídica do
Estado brasileiro, que passou a adotar o modelo burguês, o qual revolucionou as relações de trabalho e possibilitou grande transformação na
estrutura urbana e na composição do tecido social. A Proclamação da
República, no ano seguinte, e a promulgação da primeira Constituição
republicana, em 1892, consolidaram a nova ordem. O fortalecimento
do capitalismo resultou em supervalorização do trabalho, na esteira do
que se disseminou a crença de que por meio dele se atingiria a disciplina
e a moral – que as instituições em funcionamento eram acusadas de
não observar (Campos; Alverga, 2001). Em decorrência, registrou-se a
criação de internatos, institutos de formação profissional para “menores” etc., que travestidos de uma feição assistencial tanto serviram ao
objetivo de disseminar a nova ideologia e efetuar o controle social dos
jovens quanto atenderam aos interesses capitalistas de organização de
um mercado de trabalho para a indústria em ascensão.
Os juristas, assim como os médicos, desenvolveram ferramentas para o controle do imenso exército de reserva que se formara, e que
se aglomerava em favelas, em cortiços, no meio das ruas. Diziam-se
preocupados com o significativo contingente de crianças e adolescentes abandonados, perambulando pelas ruas, esmolando, vivendo em
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famílias em que imperava a promiscuidade, os maus-tratos, os vícios
etc., ou simplesmente sem famílias, praticando as mais diversas transgressões sociais: “crianças em perigo e perigosas”. Em decorrência,
propuseram uma legislação voltada para a “proteção ao menor”, para
“proteger a criança abandonada” e atacar a problemática do “adolescente infrator”, que “começava a perturbar a sociedade”. Sob essa perspectiva, médicos e juristas se integravam ao projeto das elites do país, de
normalização da sociedade (Marcilio, 2001; Rizzini, 1993).
Curiosamente, as leis ditas de “proteção” resultaram duplamente
danosas para aqueles a quem se destinavam. Primeiro, consagraram um
sistema dual de atendimento, imputando a condição de “menor” àquelas crianças cujas famílias eram ausentes ou não tinham condições de
prover o essencial para a vida, e considerando “crianças” aquelas cujo
proceder das famílias era social e legalmente aceito. E depois, se não
bastasse o estereótipo de “menor”, o tratamento destinado a elas tinha
caráter essencialmente punitivo e segregacionista, seja nos estabelecimentos ditos correcionais, seja nos institutos de formação profissional. O Código Civil Brasileiro, criado em 1916 e ainda em vigor – com
reformulações –, que legisla sobre os direitos individuais, de propriedade e da família, define como responsabilidades dos pais frente aos
filhos até 21 anos alimentar, educar, emprestar seu nome etc., de modo
que a presença do Estado só é requisitada se faltarem os cuidados da
família, como alimento, educação etc. Nesse caso, a pessoa se designava
“menor” e era regulada pelo Código de Menores, instituído pela primeira vez em 1927. A tutela desse Código recaiu, assim, sobre os órfãos,
os abandonados e os de pais ausentes – cujo pátrio poder fora subtraído.
A definição da família como referência para a atenção do Estado,
a institucionalização da figura do “menor”, distinta da figura da criança,
e o Código de Menores, articulado ao Código Civil e ao Código Penal,
repercutiram de forma significativa no meio jurídico. Primeiro, no
sentido de consolidar uma nova especialidade das ciências jurídicas, e
segundo, ao orientar o surgimento de instâncias como o Juízo Privativo
de Menores (Lei n° 2.059/25), o Conselho de Assistência e Proteção
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do Menor (Decreto 3.228/25), o Serviço Social de Menores (1938), o
Serviço de Colocação Familiar (Lei n° 560/49), as figuras do Juiz de
Menores e do Comissariado de Menores, o Serviço de Assistência ao
Menor. O aparato legal que ensejou a criação de tantos órgãos da magistratura brasileira denominou-se Doutrina do Direito do Menor (Silva,
2000).
Naquele contexto, particularmente a partir de 1937, a política pública do setor era efetivada pelas entidades que compunham o
“Sistema Nacional de Atendimento ao Menor”, coordenadas por órgãos
como o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), criado em 1938, o
Departamento Nacional da Criança (DNCr), criado em 1940, o Serviço
Nacional de Assistência a Menores (SAM), criado em 1941, e a Legião
Brasileira de Assistência (LBA), criada em 1942. Cabia ao CNSS e à LBA
a coordenação das ações assistenciais, inclusive de suporte financeiro às
entidades privadas, e ao DNCr e ao SAM a atenção com as questões de
ordem social. O primeiro, na ótica da preservação da raça, articulava
serviços médicos e assistência privada, valendo-se da orientação higienista para “campanhas educativas, inquéritos médico-sociais, formação
de puericultores, orientação sobre funcionamento de creches, organização do atendimento pré-escolar [...]” (Faleiros, 1995, p. 69-70). O SAM
providenciava e fiscalizava os internatos para os “menores”, notadamente os abandonados e os “delinquentes”, atuando junto com o juizado
e com as delegacias via de regra por meio da repressão.
No país, os problemas econômicos observados até os anos 1960
e a desagregação social daí decorrente resultaram em significativo crescimento da demanda pelos serviços prestados nos internatos, fazendo
também aumentar a atenção sobre tais instituições. Foi então que se
revelou a sua baixa qualidade, patente na falta de higiene, de projeto
pedagógico etc., bem como inadequações de toda ordem na sua relação com as instituições privadas – atraso de repasses, desvio de verbas
etc. As críticas ao SAM que se seguiram a tais constatações, oriundas
de importantes setores da sociedade, levaram, em 20 de novembro de
1964, à aprovação no Congresso da criação da Fundação Nacional do
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Bem Estar do Menor (FUNABEM), expressão da Política Nacional do
Bem-Estar do Menor – PNaBEM –, que estava sendo implementada
pelo governo militar (Silva, 2000).
Logo, é importante destacar que o Código de 1927 vigeu
até 1964, quando o país passou a viver sob a Doutrina da Segurança
Nacional, ainda que somente em 1979 tenha sido substituído por novo
Código de Menores, oficializando a substituição da Doutrina do Direito
do Menor pela da Situação Irregular. O novo Código integrou, sob a
denominação de “situação irregular”, as diferentes condições em que a
inserção da criança na família demandava intervenção do Estado – e por
isso era destituída da condição de criança e acusada de ser “menor”3. A
PNaBEM, portanto, muito embora instituída em 1964, representou o
que de essencial veio a ser consolidado com o Código de 1979.
Formulada sob a ótica da corrente “menorista” do judiciário
brasileiro, que desconsiderava as orientações das diversas Declarações,
Pactos etc. internacionais que pugnavam por direitos da criança e
proteção à família, a Política recebeu influência direta do Instituto
Interamericano Del Niño, da Organização dos Estados Americanos
(OEA), cuja orientação era de que a criança não seria merecedora de
atenção diferenciada, a não ser quando se encontrasse em “situação irregular” junto à família (Silva, 2000). Essencialmente, a Política tratava da
internação das crianças carentes e abandonadas até 18 anos, bem como
do encarceramento e tratamento policial daquelas consideradas delinquentes. Foi a Doutrina da Situação Irregular e sua política discricionária e repressora, portanto, que marcou presença no Brasil desde 1964 e
se estendeu até a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente,

3

São consideradas em situação irregular, de acordo com o Código de Menores de 1979,
“as crianças privadas das condições essenciais de sobrevivência, mesmo que eventuais, as vítimas de maus tratos e castigos imoderados, as que se encontrassem em
perigo moral, entendidas como as que viviam em ambientes contrários aos bons costumes e as vítimas de exploração por parte de terceiros, as privadas de representação
legal pela ausência dos pais, mesmo que eventual, as que apresentassem desvios de
conduta e as autoras de atos infracionais” (Silva, 2000, p. 3-4).
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em 1990, sob a ótica da Doutrina da Proteção Integral (Campos, Sousa;
Sousa, 2004).

O Estatuto e a proteção integral
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei que dispõe
sobre a proteção integral da criança e do adolescente, proporcionou
ruptura substancial com a tradição do “menor” e com a Doutrina da
Situação Irregular, cuja síntese pode ser expressa na diferença legalmente estabelecida entre menores e crianças. Ao mesmo tempo, significou a esperança de amplos setores da sociedade de um tratamento
mais digno às pessoas nessas faixas etárias, notadamente os filhos dos
estratos mais pobres da população, que mais demandam a ação social
do Estado. A partir de 14 de outubro de 1990, quando entrou em vigor, o
ECA substituiu integralmente o Código de Menores de 1979 (Lei 6.679)
e a Lei 4.518 de 1964, que dispunha sobre a Política Nacional do BemEstar do Menor, pela Doutrina da Proteção Integral, também chamada
Doutrina das Nações Unidas para a Proteção dos Direitos da Infância4.
Ao adotar a Doutrina da Proteção Integral, o Estatuto consolida e reconhece a existência de um novo sujeito político e social que,
como portador de direitos e garantias, não pode mais ser tratado por
programas isolados e políticas assistencialistas, mas deve ter para si a
atenção prioritária de todos, constituindo-se num cidadão, independentemente de sua raça, situação social ou econômica, religião ou qualquer diferença cultural (Adorno, 1993; Volpi, 2001). De acordo com a
concepção de sujeito de direitos, o ECA preconiza a ampla garantia dos
direitos pessoais e sociais das crianças e adolescentes. Em decorrência,

4

Além das diretrizes da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Doutrina
da Proteção Integral, que preside o ECA, adota como referências as Regras Mínimas
das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil (Regras de Beijing);
as Regras Mínimas das Nações Unidas para os Jovens Privados de Liberdade e as
Diretrizes das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Diretrizes de
Riad).
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são redirecionadas as atribuições do Estado e o papel da família e da
sociedade. Nessa perspectiva, consta do seu Artigo 4º que
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, 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,
à convivência familiar e comunitária, além de deixá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1990).

O caráter inédito e inovador da nova lei está diretamente relacionado com os atores envolvidos e com a forma também inédita que
assumiu sua construção. O Estatuto, além de fruto de embates propriamente jurídicos, em muito se deveu à mobilização de amplos setores
da sociedade brasileira pelo fim da ditadura militar e pela retomada da
normalidade democrática (Silva, 2000). Em oposição ao modelo econômico-social adotado pelo regime autocrático-burguês em vigor no
Brasil desde o início dos anos 1960, a partir do final dos anos 1970 e
durante os 1980, observou-se um importante fortalecimento das lutas
dos trabalhadores, assim como o crescimento dos movimentos sociais
em geral, em cujo contexto se consolidou o movimento organizado de
conquista de direitos de crianças e adolescentes.
No final dos anos 1970 a “questão do menor”, ou seja, o quadro
que caracterizava as condições de existência da infância e adolescência
pobres no Brasil, associado com a explosão do fenômeno dos meninos
de rua, configurava um problema social complexo e muito grave. O
modelo socioeconômico em vigor, adotado sob a justificativa da modernização do país, resultara em elevadas taxas de mortalidade infantil,
acentuada queda na expectativa de vida, ingresso prematuro – de crianças – no mercado de trabalho, altas taxas de evasão escolar etc. Como
resposta a esses e outros problemas no campo da infância e da adolescência, o Estado militar respondeu com a Política Nacional do BemEstar do Menor, cujas características estão referidas anteriormente.
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Contudo, na contramão do encaminhamento adotado pelo
governo para enfrentamento da situação, observou-se, por parte de
alguns grupos e entidades comunitárias, a configuração de uma perspectiva de atendimento que estimulava as próprias crianças e adolescentes a buscarem as condições para enfrentar seus problemas. Em
decorrência, em 1982, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e
Adolescência (UNICEF), em parceria com a Secretaria de Ação Social
do Ministério da Previdência e Assistência Social (SAS) e a própria
FUNABEM, implantaram o Projeto Alternativas Comunitárias de
Atendimento a Meninos de Rua. Os educadores envolvidos nesse
Projeto, representantes das diversas regiões do país, como estratégia
para a atuação conjunta, criaram inicialmente o Movimento Nacional
de Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos de Rua e, em
seguida, em 1986, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua
(MNMMR, 1995).
A articulação social e política em prol de crianças e adolescentes, crescente a partir de então, teve papel fundamental no processo em
curso de elaboração da nova Constituição Federal e também foi responsável pela conformação do anteprojeto do Estatuto, que viria a ser aprovado em 1990. As inovações que melhor caracterizam o Estatuto são:
a)

Municipalização da política de atenção direta;

b)

Eliminação de formas coercitivas de internação, por motivos relativos ao desamparo social, na medida que suprime a figura da situação irregular. Nesse sentido, a privação de liberdade só é aceita nos
casos de flagrante de ato infrator ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente;

c)

Participação paritária e deliberativa do governo e da sociedade civil,
assegurada pela existência de Conselhos dos Direitos da Criança e
do Adolescente nos três níveis da organização política e administrativa do país: federal, estadual e municipal;
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Hierarquização da função judicial, transferindo aos conselhos tutelares, de atuação exclusiva no âmbito municipal, tudo o que for relativo à atenção de casos não vinculados ao âmbito da infração penal,
nem a decisões relevantes passíveis de produzir alterações importantes na condição jurídica da criança ou do adolescente.

Vale destacar que a perspectiva do controle, vigente durante a
Doutrina da Situação Irregular – por 15 anos subordinada à ideologia
da defesa nacional –, foi substituída pela da convivência, que passou a
constituir a ideia básica para assegurar a paz social e a preservação dos
direitos do conjunto da sociedade. É nessa perspectiva que se observam
os itens que tratam do adolescente5 que cometeu ato infracional, entendido esse ato como a transgressão das normas estabelecidas, do estatuto
jurídico. Tendo em vista o ECA adotar o princípio de que crianças e
adolescentes são pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, a
transgressão cometida por adolescente não pode ser caracterizada como
crime; ainda que ele precise responder por todas as consequências dos
seu ato infracional, não é passível de responsabilização penal. Cabe-lhe,
em tais casos, medida socioeducativa, cujo objetivo é menos a punição
e mais a tentativa de reinserção social, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.
Não obstante considerar o adolescente como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, o ECA foge às armadilhas das concepções retribucionista e paternalista ao adotar medidas socioeducativas,
enquanto sanções decorrentes da transgressão do estatuto jurídico. No

5

No caso de uma criança praticar um ato que, se cometido por adolescente poderia ser
caracterizado como ato infracional, o Artigo 105 do ECA dispõe que caberá, neste
caso, aplicar as medidas dispostas no Artigo 101. Em número de oito, elas preveem
desde o encaminhamento aos pais ou responsáveis, passando por obrigação de matrícula na escola, requisição de tratamento médico ou psiquiátrico até o abrigo ou a
colocação em família substituta. No caso de se fazer necessário o abrigo, cabe observar a orientação contida no Parágrafo Único do Artigo 101, de acordo com o qual sua
adoção deve ser considerada “medida provisória e excepcional, utilizável como forma
de transição para a colocação em família substituta, não implicando em privação de
liberdade” (Brasil 1990).
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retribucionismo encontra-se a defesa do aumento da repressão na proporção da gravidade das infrações praticadas, na expectativa da prevenção do cometimento delas; o paternalismo, por seu turno, tende a
isentar de culpa os adolescentes que as cometerem, naturalizando a prática do ato infracional.
Por outro lado, o reconhecimento de que a obediência a regras
mínimas é essencial para o convívio social requer a responsabilização
do adolescente, quando ele desenvolve condutas que rompem com esses
padrões mínimos de conduta. Considerá-lo pessoa em desenvolvimento
revela tão somente a tutela especial a que têm direito por lei crianças
e adolescentes, não implicando a supressão da sua sujeição ao ordenamento jurídico. Nesse sentido, reitera-se a concepção de Leonardo
Barbosa (2002, p. 10), quando defende que “o processo de desenvolvimento do adolescente passa pela aprendizagem de um posicionamento
crítico e responsável em relação às suas condutas”.
Decorrente dessa compreensão, na perspectiva de contribuir
com o processo de desenvolvimento do adolescente, as medidas socioeducativas são adotadas enquanto “sanção”, coerentes com o ato infracional cometido. Busca-se, por seu intermédio, conciliar a condição
de pessoa em desenvolvimento com a transgressão cometida contra o
ordenamento jurídico, ressaltando que enquanto sanção a medida não é
pena. Ou seja, muito embora se assemelhe à pena ao considerar o princípio da personalidade na sua aplicação – apenas o autor do crime responde por ele –, ser decorrência de lei e visar à ordem pública, a medida
difere da pena em aspectos essenciais. Primeiro, se a aplicação da pena,
do castigo, busca estabelecer uma relação entre o ato cometido e o rigor
da punição, a aplicação da medida deve buscar uma maior individualização, no sentido da sua adequação a cada adolescente em particular,
ao invés de adequar-se apenas à infração cometida. Em segundo lugar,
de caráter essencial, é a diferença que remete à finalidade imediata de
uma e de outra: com a pena busca-se causar sofrimento ao transgressor,
puni-lo por meio da privação de direitos; com a medida socioeducativa,
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por outro lado, é a ação pedagógica sistematizada que é visada, mesmo
quando se trata de medida de privação de liberdade.
A perspectiva adotada significa que o Estatuto consegue superar a etapa penal indiferenciada e a etapa tutelar, introduzindo o adolescente no estado democrático de direito, caracterizado pela ideia da
responsabilização. Quanto ao direito de defesa, é garantido a todo adolescente e criança o acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público e
ao poder judiciário por qualquer de seus órgãos, assim como à assistência jurídica gratuita aos que dela necessitarem, através de um defensor
público ou advogado nomeado. Longe de considerar simples a situação,
a nova lei admite a complexidade do problema, sujeitando-se aos princípios da brevidade, excepcionalidade em relação à condição de pessoa
em desenvolvimento e incorporando a noção de privação de liberdade
como último recurso das medidas socioeducativas. Estas podem ser, de
acordo com o Artigo 112 do ECA, a advertência, a obrigação de reparar o dano causado, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade
assistida, a internação em regime de semiliberdade e a internação em
estabelecimento educacional (Brasil, 1990).

O ECA 23 anos depois: o Sinase
Instituído originalmente pela Resolução 119/2006 do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA –, o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase – foi regulamentado pela Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Seu objetivo é ordenar e sistematizar o atendimento voltado ao adolescente autor de ato
infracional, sentenciado ou aguardando a apuração do ato cometido, no
que concerne à saúde, ao sistema de justiça, à assistência social, à proteção social, à segurança. Propõe uma ação de base sociopedagógica, em
que o adolescente deve ser visto e tratado levando-se em conta necessariamente os vínculos com a família e com a comunidade, bem como o
conjunto das causas e efeitos distintos relacionados com o ato infracional praticado (Teixeira, 2006). Para tanto, tendo em vista o “princípio
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da incompletude institucional”, os operadores do Sistema devem lançar
mão do maior número possível dos serviços e equipamentos públicos e
privados disponíveis na comunidade. De acordo com a Resolução que
o instituiu, trata-se de um “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 da medida socioeducativa. Inclui sistemas estaduais e municipais, bem como todas as políticas, planos e programas específicos de
atenção a este publico” (Brasil, 2006).
Não obstante a importância do Sinase enquanto articulador
de diversos aspectos da política de atenção ao adolescente em conflito
com a lei, sua aplicabilidade não depende apenas da sua excelência e
tampouco da qualidade da formação oferecida aos operadores do sistema socioeducativo. Sua efetivação, a exemplo dos desafios até então
observados na implementação do ECA, elaborado não somente com
os esforços advindos do mundo jurídico, mas também como fruto da
intensa participação de setores políticos e sociais, requer considerar-se a
formação social brasileira, cindida por interesses e projetos antagônicos
de sociedade, os quais implicam em diferentes concepções de política
pública para o atendimento à infância e à adolescência. Assim, o atendimento efetivamente destinado ao adolescente autor de ato infracional
não escapa de ser caracterizado como ambíguo e contraditório, muitas
vezes o oposto do que é apregoado pela lei.
Tome-se como exemplo o estado do Rio Grande do Norte onde,
apesar dos avanços da lei, o Sinase não alcançou efeito substantivo no
sentido de alterar o modo de lidar com o adolescente autor de ato infracional observado sob a vigência da legislação menorista. No estado
existem duas unidades de atendimento inicial, os Centros Integrados
de Atendimento ao Adolescente – CIADs –, onde ocorre a internação
provisória até que seja definida a medida a ser cumprida pelo adolescente; duas unidades de semiliberdade e três unidades de privação de
liberdade ou internação – chamados Centros Educacionais – para os
meninos; para as adolescentes há uma mesma unidade com internação
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provisória, semiliberdade e internação. Dessas oito unidades, quatro
sofreram intervenção da justiça pelo não cumprimento do que prevê a
Constituição Federal, o ECA e o próprio Sinase, no que tange ao respeito
pelos direitos humanos dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa, à manutenção da sua integridade física e psicológica.
Dessas quatro interdições judiciais, duas resultaram em fechamento
total das instituições para reconstrução.
A última unidade de internação construída, inaugurada no ano
de 2010 e com apenas três anos de funcionamento, encontra-se totalmente deteriorada por falta de manutenção e pela péssima qualidade do
material utilizado na construção. Hoje, essa unidade situada na cidade
de Mossoró, interior do estado, se encontra parcialmente interditada,
disponibilizando apenas 30 das 48 vagas existentes para receber socioeducandos, funcionando com déficit de recursos humanos e condições
físicas precárias. Em acréscimo, nenhuma unidade sob os cuidados
da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – FUNDAC-RN
– apresenta no momento a equipe técnica mínima requerida para o
atendimento socioeducativo, constituída de assistente social, psicólogo,
pedagogo, defensor, e tampouco apresentam rotina sociopedagógica
condizente com o objetivo da reinserção familiar e comunitária. O dia a
dia é marcado pela perpetuação de práticas repressivas e punitivas que
parecem desconhecer o avanço da legislação e que desmerecem todo o
contexto de luta e reivindicação por mudanças em defesa dos direitos
da criança e do adolescente, que culminou no ECA e, por conseguinte,
no Sinase.
Em relação às medidas em meio aberto, prestação de serviços à
comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA), foi a interdição das unidades de cumprimento de medidas restritivas de liberdade que as levaram
ao esgotamento. Com a impossibilidade de encaminhar os adolescentes
sentenciados com medida de privação para as unidades devidas, eles
foram beneficiados com medidas em meio aberto, ocasionando uma
superpopulação nos programas de LA e PSC e o consequente colapso
do sistema. Assim, todo o Sistema Socioeducativo do RN desmoronou
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pela absoluta impossibilidade de receber adolescentes com dignidade,
seja em meio aberto, seja nas instituições fechadas. Não há o desenvolvimento de atividades sociopedagógicas e tampouco há preocupação com
a construção de um novo projeto de vida para os socioeducandos.
Em face desse quadro constatado após quase vinte e três anos de
vigência do ECA e um ano de institucionalização do Sinase, revela-se
necessário avaliar a informação equivocada e muito difundida por setores da sociedade de que o Estatuto é uma lei branda, que não responsabiliza o adolescente pelo ato que comete. A mentalidade menorista
que continua presente, fundamentalmente expressa na forma violenta
de tratar o adolescente em conflito, associada com a baixa qualificação
dos operadores de direito para planejar e executar o cumprimento das
medidas são fatores que mostram o quão distante está-se de uma prática congruente com a orientação legal, que afirma a prioridade absoluta
para crianças e adolescentes.
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Considerações acerca
da lei do SINASE
Vitor Alencar

Introdução

O

presente capítulo tem por objetivo tecer considerações sobre a
Lei 12.594, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – Sinase e regulamentou a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.
Vigorando desde abril de 2012, essa nova normativa amplia o rol de
direitos dos/das adolescentes submetidos/as ao sistema socioeducativo,
trazendo importantes desafios para os operadores desse sistema.
Nesse trabalho tentaremos inicialmente inserir a nova lei no
arcabouço normativo e institucional de promoção e proteção dos direitos humanos infanto juvenis. Para tanto, buscaremos compreender o
modelo brasileiro de responsabilização de adolescentes, com seus principais marcos desde a nova ordem constitucional inaugurada em 1988.
Em seguida buscaremos identificar quais os principais avanços trazidos
pela nova lei, fazendo um apanhado daquilo que consideramos mais
importante ao longo dos noventa artigos do documento. Por fim, buscaremos explicitar algumas preocupações com o texto da norma que
está sendo analisada, seja pelas dificuldades em sua implementação, seja
pela abertura para interpretações equivocadas, que podem ensejar contextos de violação de direitos dos/das adolescentes.
Diante de um cenário bastante desafiador, esperamos contribuir para os debates em torno desse novo marco normativo. A lei
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nasce cercada de muitas dúvidas e expectativas, chamando certamente
a atenção para o sistema brasileiro de responsabilização de adolescentes.

Sistema Socioeducativo
A Constituição Federal de 1988 fixou a imputabilidade penal
aos dezoito anos de idade, determinando a criação de sistema especial
para responsabilização de crianças e adolescentes (Art. 228). O ECA
criou esse sistema em consonância com documentos internacionais de
direitos humanos como as Regras Mínimas das Nações Unidas para
Administração da Justiça Juvenil (Beijing, 1985), Diretrizes das Nações
Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil (Riad, 1990) e, principalmente, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança
(1989). Sobre o último documento, Beloff (2004):
A Convenção propõe a mudança que cada um assuma
a responsabilidade que lhe corresponde, em função de
sua idade, de sua inserção social, do seu lugar no mundo.
Principalmente, e em relação com o mundo adulto, promove
as responsabilidades da família, da comunidade e do Estado
para tornar efetivos os direitos infanto juvenis. Em relação com os adolescentes, promove a responsabilidade por
seus próprios atos em um sistema especial: os menores de
dezoito anos não são adultos, portanto deve estar proibido
seu ingresso no sistema penal geral.

Para o ECA, medidas socioeducativas deverão ser aplicadas
exclusivamente aos adolescentes (12 a 18 anos incompletos) e medidas
de proteção às crianças (0 a 12 anos incompletos) e aos adolescentes
envolvidos com a prática de infrações. As primeiras terão caráter impositivo, conciliando simultaneamente as facetas sancionatória e pedagógica. As segundas visam à garantia de direitos de pessoas em situação de
vulnerabilidade e/ou violência.
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O ECA estabeleceu a possibilidade de aplicação de seis tipos
de medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano,
prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e
internação. A medida, quando aplicada ao adolescente, levará em conta
a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (Art. 112).
A exemplo do que estabelece a Constituição Federal para os
adultos submetidos a sistema de responsabilização, também para os
adolescentes são previstos inúmeros direitos fundamentais. Para esse
público específico é determinada ainda a obediência aos princípios de
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade (Art. 227, § 3º, V, CF/88).
Também na legislação infraconstitucional são asseguradas
ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: I – pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação
ou meio equivalente; II – igualdade na relação processual, podendo
confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas
necessárias à sua defesa; III – defesa técnica por advogado; IV – assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
V – direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; VI
– direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer
fase do procedimento (Art. 111, ECA).
Em 2006, o CONANDA estabeleceu parâmetros para administração e execução das medidas socioeducativas através de documento
chamado Sinase. Além de trazer princípios e diretrizes pedagógicas,
estabeleceu parâmetros arquitetônicos, detalhamentos sobre o cumprimento das medidas, meios de gestão e financiamento do sistema e
mecanismos de integração das políticas públicas.
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Figura 1 – Sistema de garantias de direitos

Em 2012, mais de duas décadas depois do ECA, o Congresso
Nacional brasileiro produziu a Lei 12.594, que institui o Sinase e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente
que pratique ato infracional. Em seguida, busca-se apontar avanços e
preocupações sobre mais esse instrumento normativo de atenção ao
público infantojuvenil.

Garantindo direitos
Inicialmente cumpre ressaltar a definição, logo no primeiro
artigo da nova lei, dos objetivos da medida socioeducativa. Ou seja,
explicitando a simultaneidade dos conteúdos sancionatório e pedagógico da resposta estatal em função da prática infracional por adolescente:
Responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; Integração social do adolescente
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e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio
do cumprimento de seu plano individual de atendimento;
e 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 lei1.

Em consonância com o processo de construção da Política
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Plano Decenal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Lei 12.594/2012 determina
a construção de planos decenais de atendimento socioeducativo em
todas as unidades da federação, prevendo ações articuladas nas áreas de
educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho
e esporte. Tais documentos deverão sofrer avaliações periódicas de sua
implementação em intervalos não superiores a três anos.
Outra importante questão trazida pela nova norma diz respeito
à possibilidade de responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento, submetendo-os às sanções (administrativas e criminais) previstas no ECA e na lei de improbidade administrativa.
Destaca-se também o rico rol de princípios que devem reger a
execução das medidas socioeducativas, fortalecendo os pilares do sistema socioeducativo a partir dos marcos dos direitos humanos:
Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento
mais gravoso do que o conferido ao adulto; Excepcionalidade
da intervenção judicial e da imposição de medidas,
favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades
das vítimas; Proporcionalidade em relação à ofensa cometida; Brevidade da medida em resposta ao ato cometido; Individualização, considerando-se a idade, capacidades
1

Art. 1º, § 2o , Lei 12594/2012.
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e circunstâncias pessoais do adolescente; Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida; 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 Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no
processo socioeducativo2.

Dentre as registradas anteriormente, damos especial atenção
à primeira previsão normativa no ordenamento jurídico brasileiro do
uso de práticas ou medidas restaurativas. Ou seja, da possibilidade de
realização no sistema socioeducativo de processos no qual ofendido e
ofensor e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade afetados por um crime, participam ativamente
na resolução das questões oriundas do delito, geralmente com a ajuda
de um facilitador e na busca da construção de um acordo (Princípios
básicos para utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria
criminal do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações
Unidas – ONU, 2002).
Outro pronto alto da lei do Sinase é o Plano Individual de
Atendimento (PIA), que deve ser construído pela equipe técnica do
programa de atendimento com participação efetiva do/da adolescente e
de sua família. O documento deverá, ainda, ser submetido aos atores do
Sistema de Justiça, podendo ser impugnado ou complementando pelo
Defensor Público e/ou Promotor de Justiça, sendo homologado pela
autoridade judiciária. Trata-se do planejamento da permanência do/da
adolescente durante o cumprimento da medida socioeducativa, tendo
como questão fundamental a participação ativa do/da maior interessado/da (adolescente) no sucesso do processo.

2

Art. 35, I a IX , Lei 12594/2012.
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Sob o ponto de vista processual, registra-se como positiva a possibilidade de realização de audiência (no prazo máximo de dez dias)
para reavaliação da medida socioeducativa ou de sanção disciplinar
imposta. Aproximar o magistrado, o Ministério Público e o Defensor
Público do/da adolescente, de sua família e dos profissionais do programa de atendimento para decidir sobre alterações na medida socioeducativa torna o processo judicial de execução algo mais democrático e
menos cartorial.
A positivação de mais direitos fundamentais é algo sempre a ser
celebrado. Além dos princípios já destacados, a nova lei consagra direitos individuais do adolescente submetido ao cumprimento de medida
socioeducativa:
Ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu
defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial; Ser incluído em programa de meio aberto
quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de
privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional
cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
quando o adolescente deverá ser internado em Unidade
mais próxima de seu local de residência; Ser respeitado em
sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e
religião e em todos os direitos não expressamente limitados
na sentença; Peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo,
obrigatoriamente, ser respondido em até quinze dias; Ser
informado, inclusive por escrito, das normas de organização
e funcionamento do programa de atendimento e também
das previsões de natureza disciplinar; Receber, sempre que
solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e,
se for o caso, reavaliação; Receber assistência integral à sua
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saúde; e Ter atendimento garantido em creche e pré-escola
aos filhos de zero a cinco anos3.

Outro direito que foi assegurado pela nova lei é o de visita
íntima, em reconhecimento aos direitos sexuais e reprodutivos dos/das
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação.
A norma limitou essa modalidade de visita aos casados ou que vivam
comprovadamente em união estável.
Ressalta-se ainda a imposição de regimentos internos com a
previsão de regimes disciplinares que obedeçam aos princípios de tipificação; exigência da instauração formal de processo disciplinar; obrigatoriedade de audiência; sanção de duração determinada; enumeração
das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem, agravem ou extingam a sanção; enumeração explícita das garantias de defesa; garantia dos
recursos cabíveis; e apuração da falta disciplinar por comissão. Contra
as arbitrariedades historicamente registradas em unidades socioeducativas de todo o país, a lei do Sinase impõe limites e regras fundamentais.
Afinal, como diria Ferrajoli (2000), a ausência de normas nunca é neutra, a ausência de normas é sempre a regra do mais forte.
Para concluir, chama-se a atenção para mais uma importante
preocupação da Lei 12.594/2012, ou seja, a garantia de capacitação para
o trabalho dos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo. Para
tanto, se buscou criar vagas destinadas a esse público nos sistemas de
formação profissional da indústria, do comércio e de aprendizagem
rural e do transporte. Também procurou assegurar vagas de aprendizes
a adolescentes usuários do Sinase. Afinal, na sociedade de consumo4,

3

Art. 49, I a VIII , Lei 12594/2012.

4

Suportada pelo mercado como instituição essencial da sociedade ocidental contemporânea – uma instituição que torna sua própria posição inatacável pela habilidade
de produzir e reproduzir uma dependência total de si mesma -, “a cultura de consumo” se torna, na opinião da maioria dos analistas, um atributo irremovível dos nossos
tempos. A cultura de consumo é uma cultura de homens e mulheres integrados à
sociedade acima de tudo como consumidores (Bauman, 2010).
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não se pode pensar na superação da prática infracional sem que o/a
adolescente possa se autossustentar.

Algumas preocupações
Como qualquer instrumento normativo, a Lei do Sinase também apresenta pontos que são passíveis de reparos e preocupações.
Nesse sentido, ressaltam-se os riscos trazidos pelo Artigo 65, que aborda
a questão da saúde mental, bem como se apontam limites ao modelo de
gestão e financiamento trazido pela lei.
A Lei 12.594/2012 destina seção específica ao atendimento
do adolescente com transtorno mental e com dependência de álcool
e de substância psicoativa. Nesse sentido, em que pese a importância
da previsão de avaliação por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa
que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou
associadas (Art. 64), destaca-se o risco trazido no artigo subsequente:
“Enquanto não cessada a jurisdição da Infância e Juventude, a autoridade judiciária, nas hipóteses tratadas no Art. 64, poderá remeter cópia
dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de interdição
e outras providências pertinentes” (Brasil, 2012).
A leitura equivocada de tal dispositivo pode levar a práticas violadoras de direitos humanos como a que vem ocorrendo na capital do
estado de São Paulo, onde a Unidade Experimental de Saúde foi criada
para manter privados de liberdade adolescentes que atingiram o tempo
máximo de internação (três anos). Nesse sentido, tal artigo tentou albergar práticas jurisdicionais autoritárias e violadoras de direitos, conferindo ao Ministério Público e ao Poder Judiciário atribuição excessiva e
discricionária, totalmente em dissonância com o espírito garantidor de
direitos da Lei do Sinase.
Outro ponto que merece ser destacado como preocupante diz
respeito ao modelo de gestão e financiamento do Sinase, na medida que
foi mantido o modelo atual de execução das medidas em meio aberto
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no âmbito da assistência social. Da mesma forma, o foco da União e dos
Estados continua no meio fechado. Nesse sentido, todo o espírito de corresponsabilidade, de distribuição de atribuições do Sinase e de excepcionalidade da privação de liberdade restam comprometidos. Ademais, até
o presente momento, a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal
se encontram em claro conflito com a lei, de forma que ainda não elaboraram os respectivos Planos de Atendimento Socioeducativos.

Conclusões
A Lei do Sinase é produto de anos de reflexão e disputa em torno
do sistema brasileiro de responsabilização de adolescentes e pode ser considerada como importante marco do modelo que vem sendo construído
no seio da ordem constitucional instalada nos últimos vinte e cinco anos.
Como trouxemos ao longo do texto, são notórios os avanços e
possibilidades concretas de garantia de direitos dos/das adolescentes
submetidos ao sistema socioeducativo. Com as ressalvas que precisam
ser feitas, a Lei 12.594/2012 é mais um instrumento fundamental para a
garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
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A redução da maioridade penal:
entre a política pública e a barbárie
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Introdução

O

Brasil se destaca no cenário internacional quanto à legislação
sobre infância e juventude. Fruto de um momento histórico
de forte organização e mobilização popular, o Estatuto da Criança e do
Adolescente superou o paradigma dos Códigos de Menores, estabelecendo uma política pública diametralmente oposta àquela aplicada pela
ditadura militar.
Não obstante, após sua aprovação, em 1990, houve uma intensa
campanha de descredibilização do Estatuto, cujo norte é a discussão
sobre a redução da maioridade penal. Talvez a palavra “recorrente” não
esteja à altura de retratar esta realidade: basta a prática de um ato infracional para que, sem mediações, chegue-se ao debate sobre a redução.
Um exemplo ocorrera recentemente em um dos poucos jornais televisivos que não costuma fundar sua audiência na espetacularização da violência. Tratava-se do caso de meninos entre 10 e 13 anos que amarraram
um cachorro em uma linha de trem, quando uma senhora percebera o
ocorrido e o desamarrara. A conclusão da matéria? Necessidade premente da redução da maioridade penal.
Mas, aparentemente, há algo para além da redução da maioridade. Citamos outro fato que nos chamou a atenção: uma montagem
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com boa circulação na rede social Facebook, em que o presidente norte-americano Barack Obama estaria ridicularizando a condenação de
policiais pelo massacre do Carandiru, argumentando que tal massacre
seria motivo de festa nos Estados Unidos.
Na Era dos Impérios (Hobsbawn, 2011), Rosa Luxemburgo
[1871-1919] afirmara a dicotomia entre socialismo e barbárie. Um
século após, o horizonte de construção de uma sociedade igualitária
persiste distante, mas a barbárie nos acompanha em nosso cotidiano.
Frente a esse contexto, o presente capítulo não visa, portanto,
defender a manutenção da atual idade penal. Ele é a tentativa de se
debruçar sobre o que há para além de senso comum, barbárie e espetacularização na mobilização pela redução da maioridade. Para tanto,
analisaremos a Proposta de Emenda Constitucional n° 171/93 e o voto
de seu relator, emitido recentemente. Buscaremos identificar o que há de
novo e concreto que justifique essa escalada pela redução. Esperamos,
com ele, ter pistas para visualizar no que a redução da maioridade dialoga com outros processos da nossa atualidade.

Debruçando-se sobre a Proposta de
Emenda Constitucional n° 171/93
Uma Proposta de Emenda Constitucional – PEC sustenta-se,
presumivelmente, em sólidas premissas, vez que necessita de quórum
privilegiado para aprovação e que representa uma alteração de determinada “concertação” em certo momento histórico. Considerando que
a grande mídia empresarial não tem construído reportagens de maior
fundamentação, compreendemos que a análise dessa Proposta de
Emenda Constitucional poderia vir a trazer bases sólidas para a defesa
da redução da maioridade. Dessa maneira, a PEC n° 171/93 traz alguns
elementos em sua justificativa sobre os quais nos debruçaremos a partir
de agora.
Para o autor da proposta, parlamentar Benedito Domingos,
no tocante à inimputabilidade, “o critério adotado para essa
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avaliação atualmente é o biológico” (Brasil, 1993, p. 23062). Prossegue
na Justificativa ao projeto, argumentando que
Observadas através dos tempos, resta evidente que a idade
cronológica não corresponde à idade mental. O menor de
dezoito anos, considerado irresponsável e, consequentemente, inimputável, sob o prisma do ordenamento penal
brasileiro vigente desde 1940, quando foi editado o Estatuto
Criminal, possuía um desenvolvimento mental inferior aos
jovens de hoje da mesma idade.

O parlamentar partira de falsa premissa para chegar a uma conclusão sem fundamento. A partir dessa questão, ele questiona o porquê
de um adolescente poder votar ou trabalhar antes dos 18 anos – segundo
ele, a partir de uma avaliação também biológica – e não responder criminalmente por seus atos, donde conclui que “hoje, um menino de
12 anos compreende situações de vida que há algum tempo atrás um
jovenzinho de 16 anos ou mais nem sonhava explicar” (Brasil, 1993, p.
23063).
Apesar do estabelecimento da maioridade em dezoito anos,
tal determinação não se funda apenas no elemento biológico, mas em
todos os aspectos envolvidos nessa fase do ciclo de desenvolvimento.
É verdade que o adolescente com 16 anos pode votar; mas também é
proibido de comprar bebidas alcoólicas ou cigarro. Ele pode vir a trabalhar, mas é vedado o seu labor em condições insalubres, perigosas ou
trabalho noturno, dentre outras restrições. A redução da maioridade
implicaria a imputabilidade penal a todos, aí sim, em um critério meramente biológico que, como se percebe de rápida análise anterior, não foi
o único critério considerado para regular tais situações.
Prossegue, pois, argumentando que “o noticiário da imprensa
diariamente publica que a maioria dos crimes de assalto, de roubo,
de estupro, de assassinato e de latrocínio, são praticados por menores
de dezoito anos, quase sempre, aliciados por adultos” (Brasil, 1993, p.
23063), a partir do que conclui:
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Com isto, o que está ocorrendo é o aumento considerável
da criminalidade por parte de menores de dezoito anos de
idade que delinquem e que, carentes de institutos adequados ao seu recolhimento para reeducação ou correção de
comportamento, após curto afastamento do meio social em
estabelecimentos reformatórios voltam inevitavelmente às
práticas criminosas.

Ora, tal discurso se constrói sem nenhuma base sólida, de fácil
desconstrução, como veremos adiante. Na realidade, parte-se do senso
comum (se aumentou, em que proporção? quais crimes? em que condições? a partir de que condições objetivas e com que objetivos se propõe
tal emenda à constituição?) para se embasar uma justificativa que exige
argumentos sérios e rigorosos, técnica e politicamente. Ao final de sua
argumentação, todavia, percebe-se, para além do senso comum, o que
move tal proposta e sua tentativa de embasamento. O proponente argumenta que
o moço hoje entende perfeitamente o que faz e sabe o caminho que escolhe. Deve ser, portanto, responsabilizado por
suas opções. Dar-lhe esta condição é uma ajuda que as leis
praticarão. Antes de qualquer cometimento, o moço estará
habilitado a calcular o desfecho que suas atitudes terão. A
uma certa altura, no Velho Testamento, o profeta Ezequiel
nos dá a perfeita dimensão do que seja a responsabilidade
pessoal. Não se cogita nem sequer de idade: “A alma que
pecar, essa morrerá (Ez, 18)”. A partir da capacidade de
cometer o erro, de violar a lei surge a implicação: pode também receber a admoestação proporcional ao delito – o castigo (p. 23063).

E, por fim,
Enquanto não se ajuda o jovem com mais de dezesseis
anos a entender a vida como ela realmente é, dando-lhe
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oportunidade de discernir o que é a liberdade de conduta e
a disciplinar os seus limites a prostituição infantil continuará prosperando, os filhos da delinquência continuarão a ser
uma realidade crescente (p. 23063).

O discurso, então, está nu. Para além do achismo, do senso
comum, da resposta demagógica e eleitoreira a uma cobertura jornalística empresarial de péssimo conteúdo e profundidade, vê-se o moralismo e o sectarismo que fundaram o Código de Menores aflorarem sem
pudores. A laicidade do Estado é atingida e a Bíblia aparece como justificadora da redução da maioridade penal. O debate sai da esfera pública,
da política, e deságua no campo da moral, uma moral que, sabemos
– tendo em vista quais setores são pinçados na seletividade do direito
penal – apresenta classe e cor e aspira a isolar tal juventude em “estabelecimentos reformatórios”.
Da justificativa desta proposta de emenda constitucional, portanto, não encontramos nenhum embasamento técnico nem político
que dê pujança à ideia da redução. Ao contrário, aparecem indícios de
elementos para além do senso comum e da demagogia, atrelados ao
campo da moral, que esvaziam o campo da política e, aparentemente,
vinculam-se a interesses conservadores.

O relatório e elementos jurídicos – pinças de lucidez
A Carta Magna de 1988 considerou as crianças (até 12 anos
incompletos) e adolescentes (dos 12 aos 18 anos) como titulares de
direitos e deveres, sendo os jovens incluídos nesse rol com o advento da
Emenda Constitucional 65/2010, passando o Artigo 227 a ter a seguinte
redação:
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
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Cunha
Júnior; Novelino, 2013, p. 808, grifo nosso).

Mais adiante, no Artigo 228, expressa o texto constitucional que
“são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial” (Cunha Júnior; Novelino, 2013, p. 809).
Assim, não é possível que a legislação ordinária impute responsabilidade penal aos menores de 18 anos.
Quanto à possibilidade de PEC para alteração da maioridade
penal, parte dos autores diz ser impossível, por se tratar de garantia
individual da criança e do adolescente, invocando ainda o princípio da
vedação do retrocesso ou o princípio da não reversibilidade dos direitos
fundamentais sociais, de matriz europeia. Tal princípio atua como um
limite material implícito à supressão de tais direitos, quando estes já atingiram um grau de densidade normativa adequado (Fernandes, 2013).
Isso significa que eles não poderão ser suprimidos nem por Emenda
Constitucional, nem por legislação infraconstitucional. As garantias
fundamentais são dispositivos constitucionais que não declaram direitos, mas visam evitar e/ou sanar uma violação de direitos (Dimoulis;
Martins, 2007), impondo assim limites ao poder estatal.
Segundo os juristas Marcelo Novelino e Dirley da Cunha Júnior
(2013, p. 809, grifos nossos):
como garantia individual decorrente do processo de universalização dos direitos humanos, a inimputabilidade penal
para menores de 18 anos deve ser considerada cláusula
pétrea. Seguindo critério biopsicológico, tanto o constituinte
quanto o legislador ordinário entenderam que o indivíduo
menor de 18 anos não tem plena capacidade de entender os
seus atos, razão pela qual foi considerado penalmente inimputável. Em harmonia com este entendimento, a Convenção
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sobre os Direitos da Criança (1989) considera como tal todo
ser humano menor de 18 anos de idade.

A Convenção sobre os Direitos da Criança, que entrou em
vigor internacionalmente em 2 de setembro de 1990, foi ratificada pelo
governo brasileiro em 24 de setembro de 1990, tendo entrado em vigor
no pátrio ordenamento jurídico em 23 de outubro do mesmo ano,
sendo promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990.
Em seu texto, o Art. 1º considera como criança “todo ser humano com
menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei
aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”.
No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei
8.069, de 13 de julho de 1990), em seu Art. 2º, considera criança a pessoa
até doze anos de idade incompletos e adolescente entre doze e dezoito
anos de idade, em consonância com a Constituição Federal.
Em seu relatório, emitido em maio deste ano, o deputado Luiz
Couto do PT/PB recuperou não apenas o estabelecido pela Constituição
Federal de 1988, pela Convenção sobre os Direitos das Crianças e
o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também a Convenção
Americana sobre os Direitos Humanos, que, juntos, perfazem todo um
arcabouço jurídico que vai de encontro à redução da maioridade, posta
de maneira descontextualizada e sem embasamentos sólidos na PEC
supracitada.
Como se vê, tais instrumentos normativos, que tratam especialmente da criança e do adolescente, bem como a Carta Magna, têm
menos de 30 (trinta) anos de existência. Disso depreende-se como falacioso o argumento de que o Código Penal, elaborado em 1940, deve ser
mudado em relação à maioridade penal porque nos dias atuais o adolescente de 16 anos, por exemplo, tem plena consciência de seus atos.
Se assim o fosse, tais leis já teriam considerado como jovens as pessoas
a partir de 16 anos completos, ou seja, caso se partisse dessa premissa
falaciosa, essas normas já estariam considerando a maioridade em 16
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anos, já que elas, teoricamente, emanaram dos tempos atuais e não da
época da década de 1940.
Outro argumento falacioso presente na justificativa da proposta
de emenda em discussão é o de que, imputando penalmente o jovem
com mais de dezesseis anos, este terá a “oportunidade de discernir o que
é a liberdade de conduta e a disciplinar seus limites”. Ora, como falar em
liberdade de conduta com uma criança/adolescente que, bombardeada
pela mídia de apelo consumista, não tem sequer acesso à educação e
saúde de qualidade? Acaso a Constituição Federal não lhe conferiu a
titularidade de tais direitos, bem como ao lazer, à profissionalização?
Como falar em discernir o que é liberdade de conduta com crianças/
adolescentes com direitos violados, negligenciados, oprimidos, quando
a própria Constituição Federal lhes garante esses direitos, mas o Poder
Público não os efetiva? Usar o Direito Penal, cuja utilização só é legítima
quando não há mais instrumentos nos outros ramos do Direito a serem
usados para o controle ou proteção social, para combater o problema da
violência por meio da redução da maioridade penal sai mais barato ao
Estado do que investir em políticas públicas. Tal fenômeno é muito bem
sintetizado por Loïc Wacquant (2001, p.18) em “supressão do Estado
econômico, enfraquecimento do Estado Social, fortalecimento e glorificação do Estado Penal”. Nesse mesmo entendimento, vale transcrever a
reflexão do jurista Aury Lopes Júnior (2013, pp. 69-71, grifos do autor),
onde se vê, com clareza solar, a hipocrisia do discurso da proposta de
emenda em questão:
Eis os impuros, os objetos fora do lugar. O discurso da lei
e da ordem conduz a que aqueles que não possuem capacidade para estar no jogo sejam detidos e neutralizados,
preferencialmente com o menor custo possível. Na lógica
da eficiência, vence o Estado-Penitência, pois é mais barato
excluir e encarcerar do que restabelecer o status de consumidor, através de políticas públicas de inserção social.
[...]
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Salta aos olhos que o modelo de tolerância zero é cruel,
desumano e totalmente aético. Os socialmente etiquetados
sempre foram os clientes preferenciais da polícia e, com o
aval dos governantes, nunca se matou, se prendeu e torturou
tantos negros, pobres e latinos. A máquina estatal repressora
é eficientíssima quando se trata de prender e arrebatar os
hipossuficientes. Nos países da América Latina a situação é
ainda mais grave.

Ainda nessa senda, pode-se invocar o princípio da proporcionalidade, que sustenta que o meio utilizado deve possibilitar o alcance
do objetivo perseguido. Destarte, nada mais claro do que a desproporcionalidade entre a medida que se quer adotar (redução da maioridade
penal) e o objetivo que se quer alcançar (redução dos índices de criminalidade praticado por adolescentes). Não há hipóteses comprovadas
da existência de conexão entre a redução do índice de criminalidade e a
redução da maioridade penal. Ou seja, a redução da maioridade penal
não é o meio adequado para que se diminua o índice de atos infracionais praticados por adolescentes.
Sustenta ainda o princípio da proporcionalidade, que o meio
utilizado também deve ser necessário. Explica-se: necessário será o
meio utilizado se ele, além de possibilitar o alcance ao objetivo desejado,
for o único possível ou o que acarrete menos danos dentre os meios
adequados disponíveis. Sob a ótica da dignidade da pessoa humana,
obviamente, esses danos devem referir-se à pessoa, sendo o maior
dano possível, no caso em tela, a privação da liberdade do adolescente
que cometeu ato infracional. Isso sem contar os danos relacionados à
vivência com adultos que já se encontram expostos ao atual Sistema
Penitenciário Brasileiro, com índices de reincidência dentre os maiores do globo, em que a pena, nem de longe, cumpre suas funções preventiva, retributiva e ressocializadora, atestando a “falência” da prisão.
Nesse sentido, Aury Lopes Júnior (2013, p. 73) argui que “como resposta
ao crime, a prisão é um instrumento ineficiente e que serve apenas para
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estigmatizar e rotular o condenado, que, ao sair da cadeia, encontra-se
em uma situação muito pior do que quando entrou”.

Para que reduzir?
Percebe-se, então, que recorrentemente voltamos ao foco do
endurecimento punitivo para os atos infracionais cometidos pelos adolescentes. Assistimos diariamente a um bombardeio midiático sobre a
violência, fazendo coro junto à campanha legislativa a favor da redução da maioridade penal. Os programas policiais reforçam o imaginário
social que coloca os adolescentes como responsáveis pelos crimes mais
bárbaros, e a sua “impunidade” como única causa do aumento da violência urbana no país. A população, assustada, sem informação e reflexão sobre o tema, em uma reação imediata ao apelo televisivo, passa
a exigir penas mais duras e severas para os adolescentes. Certamente,
os argumentos difundidos a favor da redução e as propostas de emendas, como vimos, carecem de maior aprofundamento e embasamento.
Enfim, há muito alarde sobre o tema, mas o que é mito e o que é verdade
nesse debate?
É preciso dizer que, ao contrário do que vem difundindo a
grande mídia empresarial e os parlamentares autores das propostas de
emendas referidas, a maioria dos especialistas e das organizações que
conhecem profundamente a realidade do Sistema Socioeducativo – e
dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas – posiciona-se contra a redução da maioridade penal (Naves, 2013) fundamentados na legislação apontada alhures, assim como nos aspectos históricos,
sociais e psicológicos que envolvem a vivência desses adolescentes em
atos infracionais.
Um ponto de discussão fundamental diz respeito às críticas à execução da política criminal que se relacionam com o Sistema
Socioeducativo, situando-a em uma sociedade de classes (Adorno, 1994;
Baratta, 2002; Batista, 2003). Dentre as críticas, a seletividade da justiça
merece destaque, devendo-se desmistificar o princípio de igualdade,
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segundo o qual todos e todas seriam iguais perante a lei (Paiva; Cruz
no prelo).
É extremamente perverso culpabilizar e criminalizar apenas os
adolescentes pobres, negros, residentes dos bairros mais periféricos das
grandes cidades, pois esse é o perfil dos adolescentes que se encontram
no sistema socioeducativo, privados de liberdade. O Sistema Prisional
e o sistema socioeducativo têm classe e cor. Segundo pesquisa realizada
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2012), a maioria dos adolescentes privados de liberdade no Brasil tem idade entre 15 e 17 anos
(47,5%); são negros (mais de 60%); não frequentavam a escola antes de
ingressar na unidade (57%); não trabalhavam (49%); e foram criados
apenas pela mãe (43%). Em média, os adolescentes que declararam ter
parado de estudar entre oito e 16 anos interromperam seus estudos aos
14 anos; faziam uso de drogas ilícitas (75%); e os atos infracionais correspondentes a crimes contra o patrimônio (roubo, furto etc.) foram os
mais praticados, sendo que o roubo obteve os mais altos percentuais. Ou
seja, o sistema de justiça juvenil tem sido implacável com um perfil de
adolescentes que, no contexto da prática do ato infracional, conviviam
com uma série de vulnerabilidades, como defasagem escolar, falta de
referências familiares, uso de drogas, pobreza extrema etc.
Fica claro, então, que existem os “menores” de um lado e os
adolescentes de outro. A menorização da infância e adolescência pobres
pode ser compreendida como expressão da “questão social”1 e deveria
ser colocada como prioridade junto aos desafios societários do país,
assegurando-lhe a visibilidade devida (Sales, 2007).
Outro ponto relevante diz respeito às consequências estigmatizantes da medida socioeducativa de privação de liberdade. As noções
de criminoso, personalidade perigosa e propensa ao crime, que foram
difundidas, principalmente, a partir das ideias de Lombroso e Ferri,
1

A expressão “questão social” é entendida aqui como o reconhecimento, por parte do
Estado capitalista, da necessidade de enfrentamento das diversas mazelas sociais. Ver
Netto (2001).
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condenam a pessoa, deixando de considerar o contexto em que os atos
foram praticados (Paiva; Cruz, 2014).
Ainda há um forte reflexo dessas ideias, centradas numa perspectiva individual e patologizante da violência. Frequentemente, os
motivos que levam os adolescentes a cometerem atos infracionais são
explicados pela sua (má) índole, periculosidade, e a crença bastante
difundida que “pau que nasce torto, morre torto”, colocando-se, mais
uma vez, o endurecimento punitivo como única possibilidade. Isso fica
claro na proposta de emenda constitucional apresentada neste ensaio.
Vale salientar que, de acordo com a concepção sócio-histórica de desenvolvimento humano, os processos psicológicos superiores têm origem
social e cultural: na ausência do outro, o homem não se constrói homem
(Vygotsky, 1978; 1981). Nossos componentes biológicos/inatos estão
em constante processo de mudança, a partir dessas mediações, e os
sujeitos que constituem essas interações estão historicamente situados.
Logo, falar em índole ou natureza perversa, imutável, é algo bastante
controverso. O desenvolvimento – e as mudanças em decorrência dele
– acompanha todo o ciclo vital, e é atravessado por todas as mediações
sociais, históricas e culturais no decorrer da vida.
Dessa forma, como disse Luiz Eduardo Soares (2011, p. 62),
[...] a experiência e um pouquinho de reflexão demonstram
que ninguém é, necessariamente, para sempre e em essência,
aquilo que foi ao agir de certo modo, alguma vez ou várias
vezes, em etapas passadas da sua vida. Somos distintos de
nossos atos e eles só ficam colados a nós pela memória e
atribuições sociais de responsabilidade (políticas, jurídicas e
morais). Mudanças existem. São um fato.

Há uma complexa teia de fatores que levam o adolescente ao
cometimento de atos infracionais. É preciso analisar a questão de forma
apropriada e desmistificar a ideia de periculosidade da juventude pobre,
que tem levado ao seu encarceramento e extermínio.
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Os dados do Mapa da Violência (Waiselfisz, 2013) vêm demonstrando claramente esse extermínio, desvelando índices assustadores de
“mortes matadas” por armas de fogo. Entre os jovens de 15 a 29 anos,
houve um significativo aumento das vítimas de homicídio: de 4.415
óbitos em 1980, para 22.694 em 2010, um crescimento de 414%. O perfil segue inalterado nos últimos anos: jovens homens (93,9%), negros
(morrem proporcionalmente vítimas de arma de fogo 133% mais negros
que brancos), moradores das periferias urbanas, muito embora esteja
crescendo o fenômeno da interiorização da violência.
Em contrapartida, analisando os últimos números acerca da
prática de ato infracional no Brasil, verificamos que frente ao universo
de 25 milhões de brasileiros entre 12 e 18 anos, somente 0,2% (pouco
mais de 39 mil adolescentes) estavam no Sistema Socioeducativo. Além
disso, os dados apontam que menos de 1% dos crimes de latrocínio e
homicídio é cometido por adolescentes. Enfim, não se justifica o alarde
sobre o tema, especialmente no endurecimento do sistema penal juvenil vigente, apontando para uma falsa necessidade de redução da idade
penal para 16 anos.
O debate sobre a redução da maioridade penal, como dissemos,
não se apoia senão no resgate de práticas classistas, racistas e punitivas
da época do Código de Menores, com vistas à limpeza social e ao controle dos mais pobres.
Enquanto o discurso se propaga e se fortalece, duas entre cada
três vítimas fatais das armas de fogo no país foi um jovem (Waiselfisz,
2013). São os matáveis e, por isso, não há clamor por justiça ou indignação diante das suas mortes.

Qual o contexto da redução?
Como se vê, a resposta do por que do clamor social pela redução da maioridade não encontra fundamentos sólidos: se por um lado
não se arquiteta em pesquisas apuradas e com rigor científico, de outro,
não se encaixa nos dados concretos da realidade social. Ao contrário,
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naturalização da barbárie, busca desenfreada por apoio político-eleitoral ou por audiência nas grandes mídias empresariais, dentre outros
elementos, são levantados como razões para tal debate ter tomado tanto
corpo.
Mas, é possível ir além. O Estatuto da Criança e do Adolescente
nasce como resultado de uma década de intensa organização e mobilização popular. A política higienista, criminalizadora da pobreza, instituída na ditadura civil-militar pelo Código de Menores e as respectivas
FEBEMs, fora derrotada pelos movimentos de rua daquela década.
Ampliou-se, na esfera da sociedade civil, a aceitação da realização de
direitos em oposição às décadas de exceção. Na sociedade política, primeiras prefeituras populares e legislações de cunho progressista – a Lei
de Ação Civil Pública, o ECA, o Código de Defesa do Consumidor, dentre outras – constituíam uma atmosfera de avanço democrático no país.
Todavia, ao longo da década de 1990, políticas de perspectiva
neoliberal foram implementadas, levando, de um lado, à fragilização
das condições socioeconômicas e dos direitos humanos no país e, de
outro, à necessidade de aumento da coercitividade estatal. É neste cenário que ganha corpo a defesa do recrudescimento penal, a partir de,
por exemplo, a aprovação da lei de crimes hediondos e a proposição
de emendas destinadas a reduzir a maioridade penal. Tais ações em
âmbito da sociedade política estão acompanhadas do enfraquecimento
da ação política dos movimentos sociais da década de 1980, inclusive
do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, e do avanço
conservador promovido, principalmente, pela grande mídia empresarial, que transformou em regra a exibição de programas “policiais”,
completamente contrários às diretrizes constitucionais e ao ECA, aproveitando-se da ausência de regulamentação democrática dos meios de
comunicação no Brasil. Esses elementos contribuíram para superar o
consenso da década de 1980 e construir um novo consenso fundado
em elementos irracionais, fruto da espetacularização da violência e da
promoção do desejo de vingança, numa perigosa mistura entre moral,
política e direito penal.
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A mudança governamental em 2003 significou a implementação
de políticas voltadas às minorias, dentre elas a de renda mínima, cotas
e demais ações afirmativas. Apesar de o governo não ter atentado para
investimentos, políticas públicas e ações políticas que contribuíssem
diretamente para uma construção de novos valores e consensos, para a
conformação de um novo bloco histórico2, dentre os efeitos indiretos
daquelas políticas encontra-se o sentimento de identidade e pertencimento. Tanto que as minorias étnicas cresceram nos censos do IBGE;
bem como as comunidades que se reivindicam quilombolas, indígenas,
a identidade LGBTT, dentre outras.
A inclusão social baseada em crescimento econômico e políticas de redistribuição de renda, elevando as pessoas para a condição de
membros do mercado de consumo, não implicou, todavia, numa superação do consenso anterior estabelecido ao longo da década de 1990. E,
frente a tais políticas, tomaram corpo movimentos com fins de impedir
quaisquer democratizações no país, bem como repelir os fundamentos das diretrizes das políticas públicas já criadas. Isso porque, se uma
resposta à violência ainda forte é o aprofundamento da democratização do estado e da sociedade, o alargamento dos direitos e, ao menos,
a minimização da exploração de todas as ordens, para os setores conservadores, é justamente o percurso inverso: recuperação de elementos da moral construída ao longo do século passado, criminalização e
repressão frente aos “desvios” etc. É nesse contexto que podemos compreender as propostas de redução da maioridade penal, a tentativa de
aprovação de projetos de lei como o da “cura gay”, as políticas de internação compulsória como regra e elemento de limpeza social, o alarde
contra os direitos trabalhistas de domésticas, dentre outros.

2

A estrutura e a superestrutura formam um “bloco histórico”. Para Gramsci (2006),
trata-se de um conjunto complexo e contraditório, reflexo do conjunto das relações
sociais de produção. Para o autor, é no interior do bloco histórico que se realiza determinada hegemonia, que só ocorre a partir da conquista do poder do Estado.
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Percebe-se, portanto, um elemento de interesse de classe no
debate sobre a redução da maioridade, que nos revela não apenas que
a discussão não é apenas técnica, mas, também, que tal proposta não
pode ser problematizada de maneira isolada, sem ser numa perspectiva
totalizante. Se os setores progressistas creem que somente a democratização do estado e da sociedade pode vir a superar o atual estágio de
barbárie que nos aflige, os conservadores tributam a saída a elementos
de cunho moral e coercitivo. E é, no fundo, esse o conflito instaurado
em busca de novos consensos em nossa sociedade.

Considerações finais
Quando a política está em baixa, os deuses estão em alta.
Quando o profano recua, o sagrado tem sua revanche.
Quando a história se arrasta, a Eternidade levanta voo
(Daniel Bensaid).

O Sistema Socioeducativo é o primeiro contato de muitos
adolescentes com algum tipo de política de atendimento. São perversamente invisíveis, pois muitos chegam para o cumprimento de medidas socioeducativas sem ao menos possuir o registro de nascimento. O
estado falhou em todas as instâncias na vida desses jovens. No sistema
prisional, com o forte estigma que carregarão, terão suas chances de traçar outros projetos de vida bruscamente reduzidas ou aniquiladas.
É bem verdade que o mundo do capital tem se tornado mais
desigual e violento. A sociedade, por sua vez, ao invés de analisar as
complexas causas do fenômeno, reage exigindo medidas não fundamentadas e autoritárias que, como vimos se sustentam em discursos
moralistas.
Como disse Daniel Bensaid (2008, p. 16), “a alternativa ‘socialismo ou barbárie’ é ainda mais premente do que era no início de
um século XX destinado a se tornar o dos ‘extremos’”. No entanto, a
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processualidade da História está em curso, não assistimos ao seu fim,
como pensou profetizar Francis Fukuyama.
Os caminhos por um mundo igualitário ainda estão por se construir, lenta e persistentemente, mas, para isso, é preciso que a esquerda
saia do seu lugar de resignação e encontre novas possibilidades de resistências. Revela-se imprescindível recuperar-se a categoria totalidade,
para que percebamos que a luta pela igualdade racial, pelos direitos da
criança e do adolescente, pelos direitos das mulheres e a diversidade
sexual, o acesso à terra e à moradia, representam diversas faces de
uma mesma exploração e que apenas se conformando alianças destes
diversos setores a partir de uma mínima plataforma será possível evitar
determinados retrocessos, como o seria a redução da maioridade penal.
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Da medida ao atendimento
socioeducativo: implicações
conceituais e éticas
Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira

N

este capítulo propomos uma reflexão acerca das conquistas
efetuadas e das transformações que são ainda necessárias, a fim
de qualificar o atendimento prestado a adolescente autor de infração no
âmbito do sistema socioeducativo. Nesse intuito, o capítulo se divide em
três partes, a primeira das quais aponta para a tensão que se estabelece
entre conquistas e lacunas no processo histórico recente, com ênfase
no que se refere ao lugar menor concedido a essa categoria de adolescente no seio das políticas de proteção dirigidas à população infantojuvenil. A segunda parte discute a noção contemporânea de adolescente e
apresenta alguns pressupostos teóricos coerentes com o ECA no que se
refere à compreensão do atendimento socioeducativo como contexto de
desenvolvimento juvenil. Na parte final, buscamos a argumentar sobre
um tema que nos parece central, se queremos suturar a cisão que tem
separado, historicamente, a proteção e a sanção, no contexto das práticas socioeducativas: a distinção conceitual e prática entre duas dimensões do trabalho socioeducativo, a saber, o atendimento socioeducativo
e a medida socioeducativa.

O ECA e o adolescente autor de infração:
(não) lugar nas políticas de proteção
O Estatuto da Criança e do Adolescente, denominado ECA (Lei
8.069; Brasil 1990), foi e continua sendo responsável por mudanças

80

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

expressivas na atenção concedida a crianças e adolescentes, na sociedade brasileira, tendo inclusive servido de modelo paras mudanças
legislativas sobre direito infantojuvenil, em vários países da América
Latina (Méndez, 2006). O acúmulo dessas mudanças, nos últimos 20
anos, colaborou para uma transição de paradigmas no seio da sociedade
brasileira, que não está plenamente consolidada e em meio a qual o foco
sobre a pobreza, mediado por práticas oscilantes entre a assistência e
a repressão, paulatinamente passou a ceder lugar a ações mais éticas,
orientadas pelo compromisso com a proteção global de crianças e adolescentes, independente de sua condição socioeconômica.
A referida lei está dividida em duas partes, uma que prioriza os
direitos de crianças e adolescentes e dos casos em que estes são violados
(Livro I e parte do Livro II); e outra, que trata das circunstâncias em que
crianças e adolescentes são autores de violência (a partir do Título 3, do
Livro II). O princípio filosófico e jurídico da proteção está claramente
resumido no Artigo 5 do ECA, que assinala: “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, de seus direitos fundamentais”.
Em relação à parte que trata da prática de infração, a lei estabelece as condições gerais em que os adolescentes passariam a ser alvo
da ação do Estado, na forma de medidas socioeducativas, aplicadas em
decorrência da comprovada autoria de ato infracional. Entretanto, a
realidade é que essa lei não vai além de uma enunciação descritiva e
muito genérica das ações a serem efetuadas diante de cada modalidade
infracional, deixando uma série de lacunas em relação aos deveres do
Estado (e da própria sociedade civil) quanto ao sentido, à função e à
finalidade da execução das medidas socioeducativas (Konzen, 2006;
2013, no prelo). Conforme salientarei ao longo deste capítulo, a indefinição e a inespecificidade da lei quanto às características e objetivos
visados com o trabalho socioeducativo contribuiu para várias formas
de reducionismo e, nesse bojo, a função da medida socioeducativa
ficou muitas vezes, e em diferentes contextos, restrita à sanção, como se
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fosse bastante punir para educar. Apenas nos anos 2000, graças à ação
orquestrada de vários movimentos sociais e observatórios de garantias
de direitos, esse quadro começou a ser alterado, com a resolução nº 106
(CONANDA, 2006) e, posteriormente a lei do Sinase, de 2012, as quais
contribuíram para aclarar partes obscuras do ECA e indicar caminhos
mais precisos para a execução de medidas socioeducativas, inclusive no
que tange a divisão de responsabilidades entre união, estados, municípios e sociedade civil.
Por essas razões, entre outras, desde sua promulgação, o ECA
tem representado um objeto sistemático de reações contrárias e resistências (Méndez, 2006), além de se caracterizar como alvo de ataques
e desabonos oriundos de diferentes setores da sociedade. Nos últimos
anos, ademais, com o aumento e o agravamento da violência social
atribuída a adolescentes e jovens, por um lado, e dado o acirramento
de ideologias repressivas e conservadoras no imaginário da sociedade
contemporânea, por outro, esse aparato legal se converteu em fonte de
críticas ainda mais profundas, aumentando-se também as investidas de
diferentes setores dirigidas à sua reformulação ou eliminação.
Contrária a tais ataques, acompanho os que consideram o ECA
uma lei ousada para o tempo em que foi promulgada (Mello, 1999),
e que continua a representar um dispositivo normativo consistente e
adequado, devendo, por isso, ser preservado, protegido e consolidado.
Por que sustento essa posição? Em primeiro lugar, porque o ECA nunca
chegou a ser executado na sua totalidade (Lemos, 2009), e que muitos
dos argumentos que sustentam as críticas contra ele provém do senso
comum, sendo, em sua maioria, conduzidos por grupos que desconhecem seus conteúdos e princípios filosóficos, legais e normativos. Por
um lado, o ECA se mostra em sintonia com o paradigma de proteção
de crianças e adolescentes, na sua dupla condição de cidadãos plenos
e de seres em desenvolvimento, cuja condição de imaturidade física e
psicossocial os converte em pessoas mais vulneráveis que os adultos,
enquanto depositários de iguais direitos civis. De igual modo, o ECA
é sensível aos princípios que visam à garantia dos direitos humanos,
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seguido por todos os dispositivos normativos brasileiros, principalmente a Constituição Federal de 1988, e mantém consonância com os
principais documentos internacionais da área1 e com o paradigma da
proteção. Por outro lado, não se pode desconsiderar as condições sociopolíticas em que se deu a promulgação do ECA, no âmbito do processo
de redemocratização da nação brasileira, tendo sido promulgado pelo
então presidente Fernando Collor de Mello. Tal cenário é revelador do
lugar e dos valores sociais atribuídos à proteção da infância e da adolescência no período da chamada “nova República”, quando se mesclavam
nas políticas os novos ares da democracia e uma visão paternalista e
redentora da relação entre a sociedade e a infância, que transparece não
apenas no ECA como nos demais documentos norteadores de políticas
sociais, no governo Collor (Lemos, 2009).
Sem buscar se estender no assunto, que já tem sido abordado
em vários trabalhos, recuperamos aqui de modo sintético a posição de
Conceição e Lopes de Oliveira (2010) em relação aos princípios filosóficos do ECA que sustentam o paradigma de proteção, ao substituir a
ênfase na sanção pelo foco na prevenção e na promoção social, em especial, por meio da ação educativa: todas as crianças e adolescentes são
cidadãos e sujeitos de direitos; todos os segmentos sociais devem estar
comprometidos com a garantia desses direitos, sendo a família, a sociedade e o Estado os agentes corresponsáveis pela tarefa de proteção, com
papéis específicos a cada um; proteger demanda o desenvolvimento de
ações intersetoriais e transversais, pautadas na descentralização e na
cooperação entre órgãos, e destes com organizações da sociedade civil,
favorecendo a promoção, a formalização e a institucionalização de políticas sistêmicas de atendimento à criança e ao adolescente, para as quais

1

Destacam-se entre os documentos que são frutos de acordos internacionais na área
de direitos humanos, estabelecidos a partir da Guerra Fria, além da Declaração
Universal de Direitos Humanos (1948), as Regras Mínimas das Nações Unidas para
a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing, 1985) e a Convenção
Internacional dos Direitos da Criança (1989).
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concorrem novos mecanismos de controle e fiscalização da aplicação
das normas pertinentes, a exemplo do Ministério Público.
De acordo com as autoras, as mudanças conceituais refletidas
no texto do ECA visam a superar o modelo tutelar e os preconceitos
em torno das crianças e adolescentes pobres e marginalizados, objetos
privilegiados das concepções vinculadas ao Código de Menores de 1979
(que reformou o de 1927, sem grandes avanços, em termos ideológicos).
Com o ECA, todas as crianças e adolescentes passaram a se caracterizar
como dignos da proteção da sociedade, que deve fornecer-lhes plenos
meios de desenvolvimento integral.
O paradigma de proteção é intimamente interdependente do
compromisso com os direitos humanos, e não se efetua por medidas
isoladas, mas integradas em um sistema de garantia de direitos. Proteger
e garantir direitos são processos interdependentes e princípios norteadores da ação social do Estado, com os quais o ECA busca alcançar um
duplo objetivo: estabelecer como alvo da intervenção pública do Estado
a proteção da vida e garantir condições mais plenas de desenvolvimento
humano. Assim, ajuda para que se compreendam as transformações
visadas pelo ECA quando se observam as mudanças no campo dos
direitos humanos. De acordo com Batista (2012), a história social dos
direitos humanos, no Brasil, é muito recente, não tendo se sobressaído
antes dos anos 1930. No período que se seguiu à crise do café, quando
se testemunhou a transição sociocultural do país desde uma sociedade
eminentemente agrícola e rural para uma organização econômica industrial e tipicamente urbana, com o surgimento dos sindicatos e das novas
organizações representativas de classe, observa-se a paulatina transição
da noção de direito, desde o direito individual para novas modalidades
de direito social. A noção contemporânea de direitos humanos, entretanto, somente veio a se consolidar no Brasil posteriormente, como uma
resposta social à opressão ideológica e política vigente no período da
ditadura militar. Esses novos movimentos sociais de resistência – no
primeiro momento, resistência política e, posteriormente, contra o
processo de exclusão social, acirrado pela degradação econômica que
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devastou o Brasil, nos anos 1970 e 80 – constituíram importantes atores
sociais no processo que culminou com o fim da ditadura e o início da
redemocratização brasileira, os quais precederam a elaboração da nova
Constituição de 1988 e, na sequência, criaram espaço para que o próprio texto do ECA pudesse ser aprovado.
A Constituição de 1988, ao convocar a maior participação e
controle da sociedade sobre o Estado, contribuiu para o crescimento das
organizações da sociedade civil e para a consolidação de movimentos
em prol dos direitos humanos, que se multiplicaram e penetraram distintos espaços. Entretanto, em face de um passado recente de um Estado
não democrático, o processo de redemocratização brasileiro, decerto,
não poderia se dar sem contradições e ambiguidades, e deixou brechas
para que recorrentes agravos aos direitos humanos continuassem sendo
testemunhados, no Brasil, a exemplo do trabalho escravo, da exploração
sexual, do dispositivo da tortura policial, para não falar das condições
estruturais das instituições carcerárias.
Penso que uma avaliação global do Estatuto da Criança e do
Adolescente, em associação com a Lei do Sinase (Lei 12.594 – Brasil
2012), no que tange particularmente à execução de medidas, oferece farto
material para que se defenda sua conservação como dispositivos capazes de subsidiar o trabalho de diferentes agentes que atuam no sistema
de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo,
encontram-se no ECA pontos que demandam cuidadosa reflexão, com
a qual se alcance o aprofundamento no trabalho crítico-interpretativo, e
se criem novas zonas de sentido, em especial, quando se trata do papel
desses agentes na organização e execução do trabalho com adolescentes, no sistema socioeducativo. Nas próximas seções, exploraremos dois
outros eixos a partir dos quais tais novas zonas de sentido são possíveis:
a relação entre adolescência contemporânea e a lei, considerando-se o
contexto socioeducativo como propício à reconstrução de trajetórias de
desenvolvimento social; e o debate sobre a função social e as práticas
concretas no âmbito da socioeducação.
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Configurações da adolescência e a
contemporaneidade: desenvolvimento no
contexto das medidas socioeducativas
Os complexos processos socioeconômico-culturais do final de
século XX provocaram contradições e mudanças até hoje não plenamente assimiladas pelas sociedades ocidentais, as quais provocaram,
segundo Hall (2002), a transição da modernidade para a pós-modernidade. Entre as marcas dessa nova época, no que se refere às ciências
sociais, está a crítica da compreensão liberal de que o sujeito possua
uma essência ou identidade permanente, e o consequente fortalecimento de que a subjetividade é estruturada como discurso, socialmente
construída, e dependente de circunscritores interativos e interpretativos, que variam ao sabor das circunstâncias (Crossley, 2003; Lopes de
Oliveira, Guanaes; Costa, 2004), ou uma identidade líquida, conforme
a metáfora adotada por Bauman (2001, 2005). Ainda que a perspectiva
adotada neste capítulo se alinhe às críticas ao modelo liberal de subjetividade, a visão aqui esboçada não descarta a subjetividade, quer como
conceito ou como modo particular de experiência psíquica, mediada
pela consciência de si mesmo e do outro. Adota uma compreensão dos
processos de desenvolvimento como construção singular, que se realiza
a partir da alteridade e deriva de negociações semióticas circunscritas
culturalmente, que ocorrem em contextos socioinstitucionais concretos
(Lopes de Oliveira, 2003; Lopes de Oliveira; Vieira, 2006), em relação
especular com a alteridade (Lopes de Oliveira, 2013).
Compreender o papel de experiências vividas em diferentes contextos de atividade na promoção de mudanças nas trajetórias de desenvolvimento humano tem sido um dos interesses investigativos centrais
de nosso grupo (Araújo; Lopes de Oliveira, 2010; Lopes de Oliveira,
2006; Lopes de Oliveira; Vieira, 2006; Yokoy de Souza, Branco; Lopes de
Oliveira, 2008; entre outros), cuja orientação teórica contraria a ideia de
que o desenvolvimento da pessoa se dê de forma unilinear, pelo desdobramento normativo de programações inatas que assumem a forma de
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estágios, produto das interações entre maturação e aspectos ambientais
específicos. Acolhemos uma visão de desenvolvimento como sistema
aberto, caracterizado por dinâmica de processualidade, de plasticidade,
e de multilinearidade, marcada por eventos que ocorrem no tempo irreversível. Tais características tornam o desenvolvimento único, irrepetível e intransitivo (Branco; Rocha, 1998; Kindermann; Valsiner, 1989;
Valsiner, 2010, 2013, no prelo).
A adoção dos princípios compreensivos delineados anteriormente gera consequências sobre o modo como interpretamos o adolescente em conflito com a lei: como adolescente que, por um conjunto
interdependente de circunstâncias sociais e experiências subjetivas,
passa a ter na infração um circunscritor de desenvolvimento humano.
Ao adotar-se uma perspectiva crítica, de base semiótico-cultural, sobre
o fenômeno da adolescência, o foco se desloca dos eventos naturais e
biológicos da puberdade, para incidir sobre o caráter construído da
experiência social (da adolescência contemporânea) e subjetiva (de
cada adolescente concreto). Assim, integra a configuração psicossocial
da adolescência e das vivências cotidianas dos adolescentes uma teia de
discursos, crenças, valores e representações sociais que definem o corte
espaçotemporal, no qual eles se desenvolvem como membros de um
corte geracional. Em meio a essa trama social, tem especial participação,
inclusive, os discursos científicos que emanam da psicologia do desenvolvimento, da sociologia da juventude, da pedagogia, da antropologia
social e do direito, entre outros, fornecendo vários esquemas interpretativos para a compreensão e a proposição de pautas de intervenção institucional, com adolescentes e jovens. De acordo com Lopes de Oliveira
(2006, p. 432),
cada grupo cultural insere o conjunto de fenômenos biológicos da puberdade em sistemas de significação, os quais são
articulados às questões de gênero, às hierarquias familiares
e sociais, bem como à assunção de uma identidade pessoal e
social, construída contra o pano de fundo das relações sociais
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e institucionais. Diferentes constraints culturais podem acelerar ou retardar a menarca, a extensão da vida reprodutiva
e a fertilidade, por exemplo. Em todos os casos, o sujeito se
vê, quando da transição para a adolescência, na necessidade
de negociar uma ampla pauta de reconstruções identitárias
ditadas, num nível, pelo novo corpo e a nova autoimagem
que ele impõe, mas principalmente pelas mudanças de posicionamento subjetivo no jogo das relações sociais, que a
condição adolescente traz.

A maior autonomia de circulação social, mudanças no campo
da autopercepcão e autoimagem, a adesão a novos grupos de pares e
a novos papéis na família e no trabalho, conquistas várias no plano da
auto-observação e regulação da atividade, a adoção de perspectivas
projetivas quanto ao futuro, são fatores que concorrem para mudanças
profundas de significados, que marcarão a relação do adolescente com
o grupo familiar, as instituições e a sociedade. Em suma, ele passará a
integrar novas posições nos sistemas semióticos e, como consequência,
a adotar novas configurações identitárias, que levam a novas condutas
e a transformações no âmbito dos valores pessoais. De acordo com o
mesmo paradigma delineado anteriormente, dois aspectos se destacam
e devem ser ressaltados: (1) a clareza de que condições socioculturais e
econômicas distintas engendram processos de desenvolvimento social
também diferenciados; (2) o princípio de que adolescentes e jovens não
são sujeitos passivos, determinados pelo contexto social, mas sujeitos
ativos que, em condições específicas de educação e desenvolvimento,
constroem a capacidade de se posicionar criticamente frente às característica adversas do contexto e desenvolver formas inovadoras de superar
as dificuldades a eles impostas2.
2

A defesa do caráter ativo do sujeito em desenvolvimento e seu potencial de recriação
do contexto se expressa, igualmente na opção intencional da autora em dispensar o
uso de termos como “adolescente em risco”, adolescente em vulnerabilidade, amplamente adotados na literatura psicológica, diante do desconforto gerado por expressões de “estado” para representar fenômenos que se movem como processos.
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Essas duas afirmações interdependentes são o ponto de partida
para se refletir sobre a infração juvenil, cujo significado psicossocial se
deve conceber, simultaneamente, como fenômeno sociocultural e de
desenvolvimento humano, ou, como efeito do entrecruzamento entre
as linhas de desenvolvimento biográfico e social. Acerca dessa natureza
dupla da infração juvenil, alguns argumentos centrais devem ser oferecidos à reflexão:
–

Que a infração juvenil ocorre em meio a uma trama socioeconômica e cultural que precede o adolescente a infração. Que o próprio
adjetivo “infracional” com o qual se passou a qualificar determinados atos, convertendo-lhes em objeto do sistema de justiça, é produto de um processo histórico-social de criminalização, exclusão e
controle de uns grupos por outros;

–

Que a infração, como ato de autoria subjetiva, mantém ao mesmo
tempo, uma linha de continuidade com outros movimentos de
ruptura, necessários à nova configuração pessoal do adolescente
em meio às mudanças desenvolvimentais em curso, tais como os
comportamentos de oposição, agressivo, de risco, transgressivo.
Portanto, não é um fenômeno divorciado, nem exclusivo das minorias econômicas, mas uma passagem ao ato superlativa, exibindo o
exagero próprio do movimento de subjetivação do adolescente;

–

Que, para o adolescente autor de ato infracional, infringir a lei detém
outros significados, diversos dos que têm para os infratores adultos,
sendo parte dos movimentos de crise e reconstrução que demarcam
as transições de identidade, processo que pode ser mais difícil para
alguns subgrupos de adolescentes, aos quais as condições materiais
de desenvolvimento os alijam do consumo e das oportunidades de
participação social cidadã;

–

Que, desse modo, o conflito com a lei representa mais um elo na
cadeia de exclusão, violência e negação da alteridade, cadeia essa
que se encontra na origem do ciclo perverso em que são inseridos
muitos dos adolescentes pobres e suas famílias;
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Que, como efeito, a garantia da voz e a participação política comunitária, quando se asseguram formas legítimas de promoção da
consciência, da autonomia, e do protagonismo, tornam-se passos
importantes para o enfrentamento da infração juvenil.

Em outras palavras, junto com a consideração das determinações socioeconômicas, a infração juvenil deve ser concebida como
um modo peculiar de expressão dos processos de desenvolvimento
na adolescência e juventude frente às condições de pobreza e vulnerabilidade social a que estão expostas parcelas significativas dos jovens
brasileiros que se encontram distanciados das práticas de consumo.
Considerando-se a centralidade que o consumo ocupa para a consolidação da identidade, na contemporaneidade, a impossibilidade de consumir tende a destituir os adolescentes de uma autoimagem sólida, e os
impulsiona a comportamentos de risco, aumentando-se a probabilidade
do cometimento de atos infracionais. Contribui para o problema, ainda,
a ineficácia do sistema educacional, sua incapacidade de interpelar o
adolescente e mantê-lo motivado a permanecer na carreira escolar, bem
como o fosso entre a qualidade da formação escolar e as demandas do
mercado de trabalho.
Em suma, a compreensão da infração juvenil requer uma visão
não normativa e não determinística dos processos e trajetórias de desenvolvimento humano, em geral, e na adolescência, em especial. Demanda
outra perspectiva de trabalho no contexto do atendimento socioeducativo de adolescentes autores de ato infracional, mediada por uma compreensão crítica da função e objetivos das práticas e intervenções no
contexto da socioeducação.

Socioeducação como conceito e como prática:
medida x atendimento socioeducativo
Vimos, anteriormente neste capítulo, que a parte final do
Estatuto da Criança e do Adolescente trata das situações em que crianças são vítimas ou autores de violações de direitos. É nesse segundo
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grande bloco que emerge e ganha importância o tema da socioeducação. No ECA, a forma substantiva do termo não aparece, apenas sua
forma adjetiva, em expressões tais como programa socioeducativo e
medida socioeducativa, entre outros. Desse modo, podemos inferir que,
tal como identificado em relação à execução de medidas socioeducativas, em geral, o ECA provê muito poucos elementos para direcionar e
qualificar o atendimento socioeducativo, ou favorecer uma compreensão mais ampla e crítica da socioeducação, que se traduza em práticas e
intervenções consistentes, promotoras de conquistas positivas em relação às trajetórias de desenvolvimento adolescente.
O termo socioeducação é utilizado, de modo particular, para
caracterizar a ação do Estado frente às circunstâncias em que os menores de 18 anos são considerados responsáveis pela autoria de ato infracional. Da mesma forma, situa-se na categoria de socioeducador o
profissional que atua na execução de medidas socioeducativas, em programas e unidades de atendimento.
Até 2009, vários artigos do ECA eram imprecisos, utilizavam
a expressão “entidades de atendimento”, a exemplo do Art. 90, para se
referir, de modo indiscriminado, a ações de proteção e a medidas socioeducativas. Essas e outras incongruências do texto legal somente vieram a ser corrigidas no texto da Lei nº12.594 (Lei do Sinase). O uso
da terminologia em referência a sistemas de práticas diversas confere
a ela uma polissemia e provoca alguns deslizes de sentido que podem
levar a distorções e a preconceitos que, por sua vez, comprometem a
qualidade do que se faz em cada um desses contextos. É nesse sentido
que me parece útil definir melhor o termo socioeducação/socioeducativo, considerando-se as matrizes filosóficas e teóricas que orientam sua
inserção na lei, e quiçá se possa avançar na caracterização do conceito, a
partir de uma posição mais crítica.
O tema da socioeducação relaciona-se ao da execução penal, no
contexto da justiça juvenil. Conceber a execução de uma pena como
ato educativo é questão polêmica, que contribui para aquecer o debate
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em torno dos papéis respectivos do judiciário, do executivo e da sociedade civil na tarefa, levando à ponderação acerca da dimensão judicial
e psicossocial do trabalho interventivo, no campo das medidas socioeducativas. Abordar a socioeducação desse modo, desde a perspectiva da
criminologia crítica, converge com a expectativa de se superpor a garantia de direitos sobre a sanção, na execução da medida, uma prerrogativa
coerente com o direito da criança e do adolescente preconizado desde a
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, até o ECA e o Sinase.
Na justiça juvenil, a execução da medida socioeducativa comporta uma dupla condição cuja articulação a torna diferente da simples
execução penal: por um lado, (a) executar uma MSE é fazer cumprir
uma determinação judicial que impõe a restrição de um direito individual (no caso, a liberdade de ir e vir) como resposta social legítima a
um ato de grave violação do contrato social; por outro, (b) dada a condição peculiar do adolescente como sujeito em desenvolvimento, menos
maduro que o adulto, a execução deve ter o compromisso de atender
aos direitos fundamentais do adolescente, entre os quais está o de receber tratamento justo, não ofensivo ou humilhante, pautado em bases
legais, minimamente interventivo sobre a subjetividade, não moralista,
ou baseado em expectativas impossíveis de serem atendidas (em relação
a tais aspectos, não há qualquer divergência entre a MSE e uma pena
impingida a um adulto); ao mesmo tempo, a experiência no sistema
socioeducativo deveria ser capaz de fazer diferença na vida do adolescente, provendo-lhe outras linguagens alternativas à infração para se
posicionar diante das condições profundamente adversas nas quais se
constrói sua identidade. Deveria poder contribuir para que ele se convertesse em agente de suas próprias escolhas e mais ativo frente aos fatores que têm o poder de intervir negativamente sobre sua conduta.
No que se refere à primeira condição, autores como Frasseto
(2006) ressaltam que as tentativas de se buscar bases teóricas e filosóficas para fundamentar a diferenciação entre pena e medida socioeducativa, entre internação e prisão, têm se mostrado falhas. Elas alimentam
a ilusão de que a MSE, porque educativa, é inócua, ideia que converge
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para minimizar o caráter aflitivo da MSE e ofuscar o ideal correcional
que a perpassa. Segundo o autor
[o] caráter penal sempre existirá e ele não é incompatível
com qualquer pretensão socioeducativa, pretensão aliás que
a pena aplicada ao adulto também tem. Em outras palavras,
entender que a medida socioeducativa é sempre ruim por
coartar a liberdade não implica qualquer renúncia à necessidade de humanizá-la, de tentá-la educativa enquanto durar.
(Frasseto, 2006, p. 308).

Assim, por reconhecer essa dupla face da MSE, que é necessário também refletir sobre o dever-ser e o como-fazer da execução. Isso
porque várias miscelâneas, conceituais e práticas, têm resultado da insuficiência de crítica no posicionamento de diferentes atores atuando na
área, em especial, ao abordar a função mediadora do corpo técnico na
aproximação às necessidades pedagógicas e psicossocais do adolescente
(Art. 100 e 113 do ECA). Entre as confusões existentes, se destacam: o
reducionismo individualista que permeia a compreensão do ato infracional, como autoria consciente, individual, uma escolha do adolescente
frente a um cardápio de alternativas existenciais equiprováveis; a desatenção ao papel representado pelos condicionantes sociais da criminalidade, que contribui para reforçar os dispositivos de exclusão e controle
das camadas sociais alijadas do consumo; a inadequação estrutural da
maior parte dos espaços institucionais nos quais se operam as diferentes MSE, restritivas de liberdade, ou não; a falta de embasamento dos
critérios subjetivistas que fundamentam a tomada de decisão sobre progressão/encerramento da MSE baseada, com frequência, no resultado
de avaliações psicológicas que visam medir as mudanças pessoais alcançadas durante a sua vigência (Frasseto, 2006; Yokoy de Souza & Lopes
De Oliveira, 2012; Lopes de Oliveira; Yokoy de Souza, 2012).
Segundo Ferrajoli (2002, citado em Frasseto, 2006, p. 319), é
preciso, ao identificar o desacerto dessa última orientação,
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a execução penal não pode movimentar-se em função da
mudança interna do condenado, sem sério atropelo dos
direitos fundamentais como a liberdade de consciência, de
privacidade ou mesmo de ser e seguir sendo o que se é; pela
mesma razão tal pretensão não pode ser elevada à missão
por excelência da medida socioeducativa.

Assim, todos esses cuidados são necessários com o objetivo de
realizar efetivamente socioeducação, concretizando-se a vocação pedagógica que deve estar associada à MSE. Konzen (2006, 2013, no prelo)
ressalta a necessidade, no que se refere à MSE, de distinguir e separar
a sanção da dimensão pedagógica, de forma a alinhar a primeira com
a sentença que institui a medida, enquanto a segunda está apoiada no
atendimento socioeducativo. Isso se mostra necessário, segundo esse
autor, exatamente para preservar a essência da vocação pedagógica da
MSE. Tal como Frasseto (2006), Konzen ressalta o caráter coercitivo e
restritivo de direitos que a MSE representa e que se mostra incompatível
com a finalidade emancipatória e democrática da educação, características ressaltadas por diferentes autores da pedagogia e socioeducação.
Adicionalmente, a atribuição de uma função pedagógica à mera restrição de liberdade, embora equivocada, é uma posição forte em meio ao
sistema jurídico, o que tem contribuído para reforçar a mentalidade de
que prender é positivo, até mesmo preventivo – uma ideia totalmente
insustentável quando o foco do atendimento é a garantia de direitos.
Concordamos com o autor que essa orientação é equivocada, estreita,
e comporta um viés punitivo de base comportamentalista (segundo o
qual a sanção contém em si a força de modificar a conduta), o que é
incompatível com as concepções educativas contemporâneas, presentes nas abordagens pedagógicas críticas, que se traduzem no ECA e no
Sinase. Pelas razões expostas, parece ser uma via interessante marcar
simbolicamente a vinculação da função pedagógica não à MSE, em si,
mas ao atendimento que é realizado no contexto dos programas socioeducativos específicos.

94

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

Adotar essa posição conduz o debate em direção a um ponto
sensível e prenhe de indefinições: o tema do trabalho cotidiano da
socioeducação, mediado por agentes socioeducativos3 e corpo técnico
das áreas psicossociais. O que torna o trabalho deles socioeducativo?
Os dois segmentos atuam de modo complementar, mas com
papeis distintos. O problema reside em caracterizar tal distinção e definir o que especifica o papel de cada um frente ao desafio da socioeducação, visando à qualificação do atendimento. No que se refere aos
ATRs, de um lado, ocorre falta de clareza quanto ao seu papel, aliada a
uma autoimagem profissional repressiva, herdada do menorismo. Por
não ser uma função técnica é ocupada por profissionais com grande
heterogeneidade quanto ao perfil de formação, para quem a formação
continuada é insuficiente, entre outros problemas (Souza, 2012) que a
regulamentação da profissão visa minimizar.
Quanto aos técnicos psicossociais, por outro lado, o ECA sugere
uma atuação multidisciplinar e integrada que, na prática e com frequência, é substituída pelo atendimento por um único técnico, dada a ausência de profissionais em número suficiente para constituir uma equipe,
em que os vários olhares forneçam o adequado atendimento multidisciplinar. Ademais, a formação inicial é pouco sensível às complexidades características desse contexto de atuação profissional, divorciada
das questões práticas, éticas e técnicas do trabalho. Na falta de modelos claros quanto ao que é específico de cada uma das áreas técnicas
no contexto particular da socioeducação, não raro, prevalece o modelo

3

Agente socioeducativo, agente técnico de reinserção social, socioeducador são diferentes denominações atribuídas ao trabalhador que atua no cotidiano das unidades e
programas, no acompanhamento e supervisão das MSE. Independente da denominação, o Ministério do Trabalho e Emprego regulamentou, a partir de março de 2013, a
profissão de socioeducador, que passa a integrar o Catálogo Brasileiro de Ocupações
e é assim definida: “os socioeducadores buscam garantir atenção, defesa e proteção a
pessoas em situações de risco pessoal e social e a adolescentes em conflito com a lei.
Além disso, procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento”.
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interventivo da assistência social, que passa a ditar as metodologias e os
instrumentais de trabalho adotados pelas várias áreas4.

Considerações finais
A visão de que a medida penal que restringe, total ou parcialmente, a liberdade de ir e vir àqueles adolescentes que cometeram infração tem um caráter pedagógico, ou educativo, e é bastante problemática.
Graças a ela, muitos juízes e outros agentes da lei compreendem que é
suficiente privar o adolescente de liberdade para que a medida alcance
seus objetivos pedagógicos. Ou, que dado o caráter pretensamente positivo de cercear a liberdade do adolescente pela imposição da MSE, estas,
muitas vezes, sejam utilizadas como estratégia protetiva, preventiva,
etc., provocando distorções inaceitáveis e abusivas quanto à finalidade
e à justificativa para a aplicação de MSEs, ou seja, como resposta ao
cometimento de infração.
A vocação socioeducativa do atendimento ao adolescente a
quem se atribui a prática de ato infracional deve se fundamentar em um
projeto pedagógico orientado à formação do adolescente, preparando-o
para assumir papéis sociais relacionados à vida coletiva, à reprodução
das condições de existência (trabalho), ao comportamento justo na vida
pública e ao uso adequado e responsável de conhecimentos e habilidades disponíveis no tempo e nos espaços onde a vida dos indivíduos se
realiza (Rodrigues; Mendonça, 2008).

4

A título de exemplo do que estou argumentando, há estados brasileiros em que o cargo correspondente ao dos técnicos da socioeducação intitula-se “especialista em assistência social”; o fato de que os programas de atendimento socioeducativo em meio
aberto vinculam-se às secretarias de desenvolvimento social, enquanto os programas
privativos de liberdade estão referidos à secretaria de direitos humanos também contribui para a miscelânea prática entre os papéis dos diferentes atores técnicos, no
sistema socioeducativo (SSE).
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Plano Individual de Atendimento
(PIA) – O presente e o futuro do
adolescente em cumprimento
de medida socioeducativa1
Maria de Lourdes Trassi Teixeira

A

finalidade deste capítulo é abordar o Plano Individual de
Atendimento (PIA) – instrumento pedagógico orientador das
práticas junto ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa – quanto às condições necessárias para sua execução, os procedimentos que garantem sua exequibilidade, ponderar sobre os ganhos para
o adolescente e a qualificação dos programas e serviços de execução das
diferentes medidas socioeducativas. A relevância e atualidade dessa discussão estão, agora, regulamentadas pela Lei 12.592 de 18 de janeiro de
2012 que torna o PIA um procedimento indissociável do cumprimento
da medida socioeducativa e com abrangência nacional legislando sobre
o que o Sinase – Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas – já
havia proposto em 2006, com o intuito de qualificação do atendimento
aos adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de medida
socioeducativa em seus diferentes programas e serviços de execução.
Nessa reflexão, a participação do adolescente ao longo do processo é um aspecto central e indispensável. O PIA diz respeito à vida
do adolescente: seu presente e futuro. A discussão sobre o PIA exige,

1

Muitas ideias e conteúdos deste artigo foram elaborados no artigo “O adolescente e a
medida socioeducativa: da autoria do ato infracional à elaboração do PIA”, em coautoria com Andréa Márcia Lohmeyer Fuchs e Márcia S. Mezêncio, em 2010.
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como ponto de partida, abordar a finalidade da medida socioeducativa
(MSE) em que essa estratégia educacional se situa. O propósito da MSE
é propiciar condições para que o adolescente autor de ato infracional
construa e realize trajetórias de inserção produtiva em sua coletividade,
em superação à prática do ato infracional. É importante considerar que
a MSE tem um caráter punitivo e educacional com vistas à responsabilização do adolescente sobre suas ações (Teixeira, 2004; Konzen, 2006).
E, essa duplicidade no caráter da medida coloca desafios para o trabalho
junto ao adolescente e, também, na elaboração e execução do PIA.

Plano Individual de Atendimento
– concepção e regulação
O PIA é um instrumento pedagógico que organiza e direciona
as práticas do programa de MSE junto a cada um dos adolescentes atendidos no período determinado e regulado pelo poder judiciário. Ele se
caracteriza por estabelecer, com o adolescente, metas relativas a diferentes áreas da vida durante o período de cumprimento da MSE e podem
se desdobrar para além do período da medida. Para o atingimento das
metas estabelecidas correspondem ações e procedimentos sequenciados, cuja execução será acompanhada pelo profissional de referência do
adolescente no programa, que dará suporte e o auxiliará nesse processo
educacional que implicará em muitos outros atores sociais.
O PIA foi formulado no Sinase (2006) como “ferramenta no
acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescente e na
conquista de metas e compromissos pactuados com esse adolescente e
sua família durante o cumprimento de sua medida socioeducativa”. Em
outras palavras, reveladoras de uma concepção sobre o trabalho junto
ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, Konzen
(2006, p. 31) afirma que o PIA “corresponde à tarefa de ajudar o adolescente no seu processo de emancipação, modo de conquista de autonomia e de responsabilidade”.
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O Plano implica planejamento e significa a caracterização de
necessidades atuais (no presente) do adolescente, o estabelecimento
de prioridades quando as necessidades são muitas, a formulação de
objetivos que podem ser a curto, médio e longo prazo. A consecução
dos objetivos implica a definição de atividades e procedimentos que
deverão ser realizados e também precisam ser estabelecidos, orientados, acompanhados e avaliados durante o processo. Todo plano exige
um cronograma que, no caso da MSE, implica considerar o prazo da
medida socioeducativa. Isso é particularmente importante no caso das
medidas de meio aberto e, entre elas, a medida de Prestação de Serviço
a Comunidade cujo período de cumprimento é, com frequência, menor
em relação às demais medidas.
A qualificação de individual do Plano é um atributo relevante.
A história de vida do adolescente é absolutamente singular e única. As
múltiplas determinações que produzem as biografias e a prática do ato
infracional se combinam de modo particular na história de cada novo
adolescente (Teixeira, 2004). Então, cada adolescente com o seu plano
individual na busca de novos sentidos para o seu presente e seu futuro.
E essa singularidade só é possível com a participação efetiva do adolescente, desde o primeiro encontro com o profissional que será sua
referência.
O Plano individual de atendimento supõe a relação dialógica de
um profissional com o adolescente em encontros periódicos nos quais o
estabelecimento de vínculos significativos e a relação de confiança tornem a palavra de ambos um valor a ser considerado a cada momento
da elaboração, execução e avaliação desse processo que, se efetivo, não
se conclui com o cumprimento da MSE, mas transborda esse período,
dá as diretrizes para o programa de pós-medida e orienta o adolescente
para além desse período de sua vida. Nesse sentido, o plano elaborado
deve ser viável, factível e implica em compromisso de ambos – o educador e o educando – para sua realização.
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O PIA está, desde janeiro de 2012, previsto pela Lei 12.594 como
exigência para o cumprimento da MSE. O seu capítulo IV – artigos 52 a
59 – é dedicado à regulamentação e padronização do Plano Individual
de Atendimento nos programas de execução das diferentes medidas
socioeducativas.
Art. 52. O cumprimento das medidas socioeducativas, em
regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade
assistida, semiliberdade ou internação, dependerá de Plano
Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão,
registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com
o adolescente.
Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação
dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir
com o processo educacional do adolescente, sendo esses
passíveis de responsabilização administrativa, nos termos
do Art. 249 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), civil e criminal.
Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da
equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com
a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável.
Art. 54. Constarão do plano individual, no mínimo: I – os
resultados da avaliação interdisciplinar; II – os objetivos
declarados pelo adolescente; III – a previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional; IV
– atividades de integração e apoio à família; V – formas de
participação da família para efetivo cumprimento do plano
individual; e VI – as medidas específicas de atenção à sua
saúde.
Art. 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá, ainda: I
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– a designação do programa de atendimento mais adequado
para o cumprimento da medida; II – a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais
o adolescente poderá participar; e III – a fixação das metas
para o alcance de desenvolvimento de atividades externas.
Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias da data de ingresso do adolescente
no programa de atendimento.
Art. 56. Para o cumprimento das medidas de prestação de
serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será
elaborado no prazo de até 15 (quinze) dias do ingresso do
adolescente no programa de atendimento.
Art. 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo
programa de atendimento, pessoalmente ou por meio de
membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos
ao mesmo adolescente. § 1o: O acesso aos documentos de
que trata o caput deverá ser realizado por funcionário da
entidade de atendimento, devidamente credenciado para
tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade
com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de
forma a preservar o que determinam os arts. 143 e 144 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente). § 2o: A direção poderá requisitar, ainda: I
– ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu aproveitamento; II – os
dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada
e cumprida em outro programa de atendimento; e III – os
resultados de acompanhamento especializado anterior.
Art. 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória
a apresentação pela direção do programa de atendimento de
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relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente
no cumprimento do plano individual.
Art. 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao
defensor, exceto expressa autorização judicial. (Brasil, 2012).

O PIA é (deve ser) um pacto entre o adolescente, a equipe técnica, a família ou responsáveis e o Poder Judiciário que deverá homologá-lo, conforme previsto no Art. 41 da lei 12.594/12.
Art. 41. A autoridade judiciária dará vistas da proposta
do de plano individual de que trata o artigo 53 desta Lei ao
defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3
(três) dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. §1º O
defensor 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. §2º A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo
defensor ou pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária indeferi-la, se entender insuficiente a motivação. §3º Admitida a impugnação,
ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual cientificará
o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de
atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. §5º
Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano
individual homologado (Brasil, 2012).

Portanto, há uma regulação bastante específica com procedimentos, fluxos e exigências quanto à elaboração, execução e avaliação
do PIA, por parte da legislação e, portanto, sob monitoramento do
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Poder Judiciário, através de sua aprovação, questionamentos e, posteriormente, de relatórios técnicos encaminhados pela equipe profissional
do programa quanto à sua realização. E, é nesse contexto de execução de
uma medida judicial que o trabalho concreto com o adolescente ocorre
e, então, é necessário considerar inúmeros aspectos implicados e constitutivos desse encontro humano no qual o adolescente e o profissional
irão estabelecer uma relação que se pretende significativa no presente
e para o futuro do adolescente. Para isso, é imprescindível extrapolar
seu aspecto normativo ou compreendê-lo exclusivamente como protocolo institucional padronizado, como preenchimento de um conjunto
de formulários. Ou seja, a condição necessária é que a sua elaboração
e realização ocorra com a participação do adolescente e da família ou
adulto responsável/de referência.

Pressupostos para elaboração e realização do PIA
Conhecer o adolescente. Como auxiliar o adolescente a elaborar
um plano para organizar sua vida no presente e estabelecer objetivos
para o seu futuro imediato, longínquo, sem conhecê-lo? Impossível.
É necessário disposição, interesse real em conhecer sua história e essa
nova circunstância de vida em que a prática do ato infracional se constitui em acontecimento relevante e determinante (obrigatória) de sua
presença no programa/serviço.
A exigência é, então, conhecer sua história pessoal que é reveladora, também, da história de seus grupos de pertencimento, de sua
comunidade, das instituições às quais pertenceu/pertence e situar a prática do ato infracional no contexto de sua biografia e das circunstâncias
atuais de sua vida onde se inclui o cumprimento da medida socioeducativa com suas exigências (Teixeira, 2004). Não é possível nenhum
diálogo, nenhuma interlocução, se não sabemos dados de sua história
pessoal, o modo como se organiza, vive no presente e como imagina,
se projeta no futuro; suas dificuldades e facilidades do ponto de vista
intelectual, afetivo, social; sua rede de relações, seus compromissos e
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mais tudo aquilo que constitui a vida de cada um (Assis, Pesce; Avanci,
2006). O estudo de caso é o primeiro passo para obter esses dados e para
a construção do plano.
O estudo de caso mostra-se adequado porque produz conhecimento sobre o adolescente, sob múltiplos aspectos – a partir de entrevistas, visita domiciliar ou outras técnicas utilizadas pelos membros da
equipe profissional – e permite compreender para além de sua aparência
desleixada, irreverente ou adoecida. E, dependendo da profundidade do
estudo (que está relacionado, também, com o tempo disponível para
isso), pode indicar os mecanismos psíquicos que auxiliam e/ou obstaculizam as suas novas tentativas e pactos realizados no programa de MSE;
e, também, permite a compreensão do seu mundo social e de relações
que facilitam ou impedem seu processo de desenvolvimento em uma
trajetória de vida de superação à prática do ato infracional.
Outro aspecto relevante do estudo de caso em sua articulação
com o PIA é que exige a participação de todos os profissionais – todos
os saberes sobre o adolescente são importantes porque vão constituindo
um quadro mais ou menos complexo dos múltiplos fatores que constroem a biografia de cada um dos adolescentes que pode ser, por exemplo, “excelente filho, péssimo aluno, bom amigo de seus amigos e um
trabalhador assíduo e bem remunerado do tráfico que lhe garante um
padrão de consumo de objetos que valoriza”. Para compor o estudo de
caso, é bastante útil os documentos e relatórios encaminhados pelas instituições de educação, saúde, outros programas de MSE por onde passou até chegar ali ou às quais pertence, nesse momento.
No estudo de caso vão surgir as primeiras pistas sobre suas
necessidades, prioridades e aspectos a serem atendidos. Essas pistas
podem envolver uma variedade ampla de aspectos: saúde física, saúde
mental, moradia, documentação, escolarização, necessidade de obtenção de ganho financeiro para seu sustento pessoal, dificuldade insuperável de convivência com sua família.
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O propósito de conhecer o adolescente deve considerar as dificuldades inerentes a essa tarefa, tanto do profissional quanto do adolescente: o que ele traz é verdadeiramente difícil de ser escutado porque
são situações dramáticas, muitas vezes trágicas, no limite entre a vida
e a morte dele e de outros; ao mesmo tempo, o adolescente, com frequência, tem certeza que essa nova experiência no programa de MSE é
mais uma entre muitas outras repetições de desamparo, desconfiança.
Então, o acolhimento do adolescente, desde o primeiro momento de
sua recepção no programa, já se constitui em condição para o estabelecimento de uma relação transferencial positiva, o início da construção
de um vínculo.
Uma dificuldade a ser destacada é o prazo (tempo) para a realização do estudo de caso, particularmente na medida de PSC cujo período de permanência no programa de MSE é, com frequência, inferior
às demais medidas. Isso exige a organização do programa com procedimentos ágeis e preestabelecidos para, no momento da recepção do
adolescente, já iniciar o fluxo do atendimento.
Os dados do estudo de caso, nomeado como avaliação interdisciplinar na legislação (Brasil, 2012), além de tarefa necessária para a elaboração do PIA, deve constar do relatório a ser encaminhado ao Poder
Judiciário como justificativa do plano.
O presente como condição para pensar o futuro. O PIA exige uma
atenção quanto às condições atuais de vida do adolescente, seu presente.
É necessário considerar as necessidades mais urgentes do adolescente
no momento em que ele se encontra, aqui e agora, como condição para
elaborar um projeto de vida para o futuro, mesmo quando são metas,
a médio prazo. As demandas atuais do adolescente implica pensar e
implementar soluções imediatas, urgentes de curto ou curtíssimo prazo,
no presente.
As exigências da vida cotidiana colocam o imperativo da necessidade: alimentação (o adolescente tem refeições diárias? Onde? está
assegurada ou é eventual?), moradia (ele tem um local fixo? é possível
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ou adequado conviver nesse local? ele tem um local para dormir?), vestuário (ele tem como se apresentar – na escola, no programa – com dignidade?), autocuidado (ele conhece as normas mínimas de higiene e
tem como realizar isso?), transporte (ele tem recursos que viabilizam
sua circulação pela cidade? que lhe permita, por exemplo, procurar
emprego ou mesmo vir até o programa?). Esses aspectos, que estão organizados no cotidiano dos educadores e equipe, podem ser considerados
irrelevantes, mas não são para o adolescente – ele não vai à escola porque não quer ir de chinelo; continua a fazer pequenos furtos para viabilizar algum vestuário, o dinheiro da passagem... O educador precisa
considerar, ainda, que podem existir outras situações menos visíveis e
muito perturbadoras como, por exemplo, a dificuldade de convivência
na família que o faz sair de casa e cuja solução (desde que haja algum
investimento e/ou encaminhamento da família) não é imediata e, nesse
período, a convivência é impossível.
Portanto, alguns aspectos da vida do adolescente, no presente,
dizem respeito ao mínimo de condições materiais e psicológicas que
devem constar da elaboração e execução do PIA. Com frequência, por
negligenciar essas dimensões mais básicas da vida cotidiana, muitos
planos de atendimento fracassam.
O momento atual da vida do adolescente deve ser considerado
para pesquisar, também, aspectos ou acontecimentos positivos que estão
ocorrendo e podem ser uma possível fonte de motivação para cumprir
a MSE. Por exemplo, pessoas de referência com as quais o adolescente
tem vínculos positivos e poderão se constituir em apoio para ele nesse
período e um auxiliar importante na execução do seu PIA. Ou seja,
conhecer aquilo que o adolescente avalia, positiva e negativamente, não
em seu passado (ligado ao ato infracional) nem ao seu futuro (ligado ao
seu projeto de vida), mas em seu presente (Assis; Pesce; Avanci, 2006).
Isso e as providências que se mostram urgentes favorecem a identificação empática com o serviço e seus profissionais e favorece a aderência
ao trabalho proposto.
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É o presente e suas circunstâncias que determinam a possibilidade de iniciar o longo processo de realizar planos, projetos, novas
iniciativas. É necessário que as suas condições de vida atuais sejam consideradas na elaboração de qualquer plano para que este não fique como
um rol de intenções e ideais “no papel”, sem perspectivas de realização
e, mais grave, que reitera para o educador, e também para o adolescente,
a experiência do fracasso que pode levá-lo à convicção de que “não tem
jeito”.
O PIA é uma construção participativa. Esse é o pressuposto central de todo o trabalho na MSE e exige a convicção da equipe profissional
que a elaboração do PIA deve, necessariamente, implicar a participação
do adolescente. A vida é dele e ele precisa ter “voz ativa... no seu destino
mandar”, como diz a música (antiga e atual).
O protagonismo do adolescente na construção do seu PIA é de
suma importância para que o aspecto educacional da medida socioeducativa seja efetivo e para que haja mais garantias de sua execução.
Embora o plano exija a participação de vários atores (a rede) e, entre
eles, a família ou responsáveis, o adolescente se constitui na figura central dessa estratégia educacional.
A participação do adolescente na construção do Plano Individual
de Atendimento (PIA) é condição indispensável para o sucesso da intervenção educativa. É preciso contar com a adesão do adolescente aos
projetos que lhe dizem respeito (Fraga; Iulianelli, 2003). As condições
de cumprimento da medida devem oferecer o espaço e o tempo para
que o adolescente reflita, atribua sentido e ressignifique suas vivências.
Nesse sentido, a interlocução realista com o poder judiciário sobre o
cumprimento da medida socioeducativa deve priorizar as informações
sobre a condição real do adolescente e a importância de oferecer a ele o
espaço para a construção de condições satisfatórias de vida no presente
e uma perspectiva de vida que o torne agente de sua própria história.
Em outras palavras, a pactuação com o adolescente é uma condição
para um trabalho bem sucedido; e, portanto, não fazemos por ele.

112

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

A esperança de uma “vida boa”, que segundo o filósofo Fernando
Savater é a finalidade da ética, existe através dos sonhos e projetos do
adolescente. E, precisamos ser realistas: não adianta “escrever para o
juiz” que ele vai se matricular na escola se esquecemos de escrever – e,
mais importante, pactuar com ele – que ele precisa tirar documentos,
precisa achar um lugar fixo para morar (comer e dormir). Então, o PIA
não é um formulário, não é uma decisão do educador ou técnico que
atende o adolescente. É uma oportunidade de discutir com ele suas condições de vida atual e as consequências no presente e no futuro de suas
escolhas.
Mais uma vez, vale lembrar que é um desafio para a elaboração
do PIA o caráter coercitivo da MSE. O fato de o adolescente cumprir a
medida por determinação judicial faz com que seja necessário considerar esse aspecto de maneira realista para que o adolescente perceba e
compreenda a seriedade da situação e as consequências do não cumprimento daquilo que está estipulado na legislação e no monitoramento do
Poder Judiciário (Saraiva, 2009). A ideia corrente, na sociedade e entre
muitos adolescentes, que a medida socioeducativa “não pega nada” é
reflexo de um conjunto de fatores: a exclusão do adolescente de seu
próprio planejamento de atendimento, a precariedade das práticas de
alguns programas de execução da MSE que limitam o atendimento a
“assinatura de presença” pelo adolescente e o fato de que os programas
também esquecem o caráter coercitivo da medida, não pactuando um
contrato que deixe claro os direitos e deveres de cada um dos envolvidos.
E, nessa pactuação, outro aspecto relevante é a viabilidade
das metas, atividades consensuadas; para isso, é necessário considerar
as condições reais do adolescente em se comprometer, seus recursos
pessoais e, também, os recursos existentes na rede de apoio – família,
responsáveis, equipamentos e serviços da comunidade – que serão,
necessariamente, mobilizados para a efetivação do plano pessoal do
adolescente. Muitas das ações necessárias implicam a existência de serviços disponíveis, por exemplo, instituições e serviços disponíveis para
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o tratamento da drogadição. E o adolescente não pode ser responsabilizado pelas dificuldades ou ausência de serviços e programas dos quais
necessita.
O PIA rompe com a prática histórica dos serviços/programas
de planejarem o atendimento sem a presença do adolescente, cabendo
ao técnico responsável pelo acompanhamento escolher as atividades e
definir os aspectos que entenda mais importantes para o adolescente
executar. O Artigo 53 da Lei 12.594 (Brasil, 2012) estabelece essa participação e, inclusive, a participação da família.
O diálogo com o adolescente estabelece sua responsabilização
pelas decisões a serem tomadas considerando que quem vai realizá-las
é ele, mesmo que conte com a ajuda do educador de referência e outras
pessoas de referência – um membro da família ou da comunidade local.
Ou seja, mesmo em uma situação em que o educador viabilize todos os
procedimentos para o adolescente começar a ser atendido pelo serviço
de saúde para tratamento da drogadição, por exemplo, é necessário que
ele comece a frequentar, siga as instruções de tratamento etc. Essas e
outras situações exigem que o adolescente estabeleça um compromisso
com essas ações; portanto, não pode ser uma decisão do educador. É
necessário considerar que a forma, alcance e limites da participação do
educador na viabilização das metas e de cada uma das ações depende,
também, do grau de dificuldades, da resistência do adolescente e de seu
esclarecimento quanto à importância desse aspecto em sua vida. Então,
pode ser difícil para o educador entender porque o adolescente resiste ao
tratamento de drogadição pela obviedade dos prejuízos que isso causa
em sua vida; contudo, é por isso que o adolescente está ali, necessitando
de ajuda e a conclusão simplista “o adolescente não quer ajuda” revela
muito mais do educador (sua desistência no investimento) porque, no
caso, a dificuldade do adolescente pode ser muito mais severa e não se
situar no âmbito da vontade.
O estabelecimento e sustentação dos vínculos. O ser humano se
constitui, vive e sobrevive a partir do laço social, ou seja, da relação com
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o seu semelhante (Dolto, 1990). O encontro do adolescente com o profissional que o irá atender no programa de MSE é um encontro humano
no qual todos os processos inerentes a esse encontro ocorrem e, ao
mesmo tempo, é um encontro assimétrico em um contexto regulado
pela legislação e pelo projeto técnico pedagógico do programa. Para esse
encontro ser bem-sucedido e se manter ao longo do período de cumprimento da MSE, tudo começa com o estabelecimento de uma relação
transferencial positiva – o laço de confiança estabelecido com técnico/
educador de referência que se ocupa do adolescente – que é decisivo
para que ele possa se engajar e participar efetivamente da elaboração de
seu plano individual de atendimento.
O PIA depende, para sua efetividade, portanto, do estabelecimento de vínculos de confiança entre o profissional e o adolescente. É
uma condição para o trabalho a ser realizado e, se constrói ao longo do
próprio trabalho, nos encontros presenciais. Isso demanda do profissional/educador a disponibilidade – objetiva e subjetiva – para a escuta
qualificada das questões importantes e “insignificantes”, reais e fantasiosas que o adolescente traz (Dolto, 1990). Uma escuta acolhedora que
o ajuda a discriminar, problematizar os acontecimentos de sua vida; ou
melhor, o auxilia a pensar. Pensar sobre si, sua história construída em
seus grupos de pertencimento, sobre a prática do ato infracional e seus
determinantes e suas consequências, sobre as pessoas que foram e são
significativas em sua vida, sobre as circunstancias atuais, sua relação
com o programa de MSE e os demais grupos e instituições por onde
transita; o auxilia a pensar sobre o mundo e a se situar nele como cidadão – sujeito de direitos e deveres.
Na abordagem desse tema – vínculo –, é relevante abordar a
questão da família. Não só porque a legislação exige que ela seja considerada para o cumprimento da MSE e da execução do PIA mas, porque ela pode se constituir ou voltar a se constituir, desde que apoiada e
orientada, em referência para o adolescente. A família, como um grupo
social onde se reproduzem os efeitos da desigualdade social, do exercício precário de direitos e de conflitos intergêneros e intergeracionais
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pode estar fragmentada, adoecida, ou ainda em alguns casos, ser nociva
ao adolescente. Ter um diagnóstico realista dessa situação implica superar mitos e preconceitos idealizados sobre a função da família. A família
pode não conseguir cumprir suas funções parentais e quando insistimos
nisso sem “ver” a situação real, acabamos por deixar o adolescente em
uma situação de abandono e sem apoio, retaguarda para dar conta de
superar as dificuldades próprias de cumprimento da MSE e de suas tentativas de mudança.
Para superar esse impasse é necessário buscar quem são as pessoas que podem se comprometer com a superação das dificuldades
atuais e o seu projeto de vida. E, reciprocamente, quem é importante,
significativo no mapa dos afetos do adolescente. Essas pessoas que
podem fazer a diferença em sua vida referem-se a um universo muito
maior de vínculos do que exclusivamente à família (Dolto, 1990; Assis,
Pesce; Avanci 2006).
É necessário saber quem são (quem pode nos dizer é o adolescente) e estabelecer com essas pessoas – o pastor da igreja, o dono da
venda, um professor, a namorada, o padrinho, um avô – o compromisso
de auxiliar o adolescente a sustentar suas novas opções, seu desejo de
viver. É alguém que tem para o sujeito um papel afetivo. De novo, a
suposição óbvia que a família sempre é a referência do adolescente, um
lugar de apoio e proteção, pode ser um equívoco. Em muitos casos, a
ruptura com a família é uma realidade. E, o orientador, o profissional
da equipe da MSE também pode vir a se constituir para o adolescente
em uma referência, às vezes a única, e esse é um começo para procurar/estabelecer outras ancoragens, pessoas cuja palavra tem valor para o
adolescente. A descoberta das ancoragens/pessoas de referência permite
dar sustentação no presente – para o seu trânsito na rede de serviços
e programa – e também, depois do cumprimento da medida, na pós-medida e no seu futuro.
O contato com essas pessoas significativas pode ocorrer através de visitas domiciliares, convites para o programa, encontros entre
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cada um deles com o adolescente, encontros de todos com o adolescente
ou sem o adolescente, enfim, fazer com que as palavras e os afetos, as
histórias e os desejos circulem. As ancoragens podem se constituir em
importante referência para a equipe nos momentos de crise do trabalho
com o adolescente. O PIA deve ser o resultados do intenso diálogo entre
o adolescente e suas pessoas de referência, mediado pelo orientador do
programa/serviço de MSE.
A rede social. As parcerias são necessárias, imprescindíveis no
cotidiano do trabalho institucional para sustentar o projeto técnico do
programa de MSE e as decisões e ações que envolvem o PIA de cada
adolescente. Os parceiros podem ser: a família, as pessoas de referência
do adolescente, a equipe profissional de outras instituições de pertencimento do adolescente (escola, equipamento de saúde ou de esporte etc.),
os serviços especializados. O programa de MSE necessita se situar em
uma rede de serviços e programas públicos e privados pela necessidade
de encaminhamentos comuns como para a escola, para equipamentos
de saúde e/ou culturais e/ou esportivos e/ou trabalho e, em algumas
situações, para tratamentos especializados.
O encaminhamento para a rede de serviços e programas não
se efetiva caso seja meramente burocrático. Encaminhamento bem-sucedido significa contato interinstitucional de parceria estabelecida e
somente os protocolos intersecretariais não se mostram suficientes. As
parcerias exigem contato frequente para conhecer alterações e mudanças de serviços e ofertas; e, principalmente, exigem a possibilidade de
discussão dos encaminhamentos, principalmente aqueles casos mais
difíceis e complexos. Então, no estabelecimento das parcerias não há
desresponsabilização pelo adolescente encaminhado; o bom encaminhamento significa, também, acompanhamento. E a rede se articula de
modo diferente a cada novo caso com suas peculiaridades.
Esse acompanhamento do adolescente – na escola, no equipamento de saúde, na casa de acolhida, por exemplo – no período de pertencimento ao programa é uma exigência para que os encaminhamentos
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e outras providências sejam bem-sucedidas porque poderá prevenir
dificuldades, prevenir desistências, incentivar a lidar com situações
novas ou difíceis e desafiadoras e os profissionais das instituições que
acolhem o adolescente tem uma retaguarda para lidar com situações
novas para ela.
O trânsito do adolescente pela rede de serviços, programas das
diferentes áreas do Sistema de Garantia de Direitos é o que irá desenvolver ou devolver a ele o sentimento de cidadania e o exercício de seus
direitos e deveres como cidadão.
Documentação. A construção do Plano Individual de
Atendimento não se caracteriza pelo preenchimento mecânico de formulários, no momento da recepção do adolescente e sua família ou responsáveis. Há muitas etapas envolvidas nesse processo, que começa no
diagnóstico, passa pela pactuação de metas e ações com o adolescente,
continua na definição de um plano de ação, com cronograma e atores
responsáveis por cada ação e se encerra no monitoramento do plano de
ação até a finalização da medida, quando de seu encaminhamento para
outros trânsitos na rede social (a pós-medida).
Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o registro formal
precisa ser encaminhado através de relatório para o Poder Judiciário
(Brasil, 2012). E, o registro de todo o processo de desenvolvimento do
PIA é necessário para, inclusive, a notificação para o Poder Judiciário
através dos relatórios de acompanhamento e de informação: as dificuldades de encontrar serviços e equipamentos para os encaminhamentos necessários; a fragilidade ou não das referencias e retaguardas que o
adolescente tem em sua família ou na comunidade de pertencimento; as
dificuldades ou facilidades de aderência aos serviços e programas para
os quais é encaminhado; sua labilidade quanto aos interesses e alterações em seu plano individual. Nesse sentido, o poder judiciário também vai construindo uma visão realista das dificuldades e facilidades de
cumprimento de MSE, da realização do PIA e de suas determinações.
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Construindo o PIA...
O percurso entre a elaboração e a execução do plano é longo e
exigente; ou seja, é necessário percorrer uma distância entre o que se
deseja fazer e o que concretamente se faz. O PIA não é uma proposta
de intenções, é um instrumento de realizações (Sinase, 2006; Brasil,
2012). E, com frequência, nesse percurso, é necessário redefinir metas,
ações. Esse processo de redefinição ou replanejamento é próprio dessa
estratégia de trabalho na medida que o conhecimento do adolescente,
pelo orientador e por ele mesmo, é um processo que também vai se
ampliando, ao longo do tempo, do trabalho conjunto. E, esse aspecto se
acentua por se tratar do atendimento do sujeito em uma etapa da vida
em que as mudanças são aceleradas e a instabilidade de interesses é mais
acentuada (Malvasi; Trassi, 2010).
O PIA irá ordenar, direcionar, organizar e conduzir o campo da
intervenção educacional junto ao adolescente, sua família ou responsáveis, pessoas de referência do adolescente e, também, junto a rede de serviços e programas para os quais ele será encaminhado e acompanhado.
O aspecto mais importante do PIA é o plano de ação que irá
definir ações concretas para todos os implicados no atendimento, permitindo, por meio de seu monitoramento, acompanhar os progressos do
trabalho junto ao adolescente, definir se o adolescente cumpriu a MSE
dentro do esperado e, também, identificar eventuais lacunas na rede de
atendimento, pelas quais o adolescente não pode ser responsabilizado.
Os objetivos e as ações necessárias para a execução do PIA
precisam ser dimensionados na linha do tempo, um cronograma que
considera que há um período definido para o cumprimento da MSE
onde, com frequência, “cabem” os objetivos de curto prazo e, por vezes,
aqueles de médio prazo. Os objetivos a longo prazo se situam para
além do tempo de medida e podem ser orientadores dos programas
de pós-medida e, quando há sentido para a vida do adolescente, é um
orientador para seu futuro. Portanto, mostra-se inoperante o estabelecimento de inúmeros objetivos que se mostrarão inviáveis e afetarão a
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credibilidade do programa e produzirão frustração no educador e no
adolescente.
Os objetivos devem ser hierarquizados, em conjunto com o adolescente, considerando a urgência e a prioridade de suas necessidades
ou como pré-requisitos para a obtenção de outros objetivos. Dois exemplos são elucidativos: é mais urgente providenciar um local de moradia ou alimentação regular para o adolescente do que a matrícula na
escola, embora essa situação também precise ser providenciada porque
se constitui em exigência no cumprimento da medida socioeducativa
e é monitorada pelo poder judiciário; ou, o adolescente que precisa de
tratamento de drogadição antes de retomar sua escolaridade e essa situação precisa ser esclarecida ao poder judiciário. Ou seja, as determinações do Poder Judiciário podem ser ponderadas a partir da situação real
do adolescente e, sempre, com bons argumentos técnicos.
Portanto, realizar o PIA exige do orientador e da equipe profissional do programa uma postura ativa quanto à interação com o
adolescente e disponibilidade para, junto com ele, viabilizar recursos
e oportunidades, o que pressupõe o trabalho de manter o programa
permanentemente articulado com uma rede de instituições e serviços
públicos e privados para que o adolescente possa transitar e realizar as
ações necessárias (Ilanud, 2006).
Um último aspecto bastante relevante a ser considerado é a
característica de flexibilidade do plano. Considerando a labilidade do
adolescente e sua descoberta do mundo e de si mesmo quanto a interesses e habilidades, o plano irá sofrer mudanças para dar conta dessa instabilidade. A situação requer avaliação constante quanto às novas decisões
e flexibilidade para compreender que o adolescente está descobrindo o
mundo e a si mesmo e que seus interesses ainda são múltiplos, instáveis
(Dolto, 1990). Esse é o desafio do trabalho com o adolescente. Portanto,
o PIA é um instrumento que deverá refletir essas mudanças; ou seja,
como todo plano estabelecido deverá ser avaliado continuamente – a
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cada novo encontro entre educador e educando – e agregar as mudanças
que vão ocorrendo.
Nesse processo de mudanças – do adolescente e do plano –, o
educador corre o risco de considerar esses acontecimentos como uma
afronta pessoal, o não reconhecimento de seu investimento no adolescente; ou seja, esquecer que a instabilidade é característica dessa etapa
da vida dos adolescentes de todas as classes sociais.
O encerramento da MSE exige uma avaliação mais rigorosa e
detalhada do que se obteve na realização do PIA, do processo desenvolvido e do que ainda falta se consideramos os grandes objetivos e metas
de longo prazo que orientam a vida do adolescente em direção ao seu
futuro. Vale a pena ressaltar que o adolescente não poderá ser penalizado com o aumento de seu tempo de medida com vistas a concluir
etapas desse plano. Portanto, alguns aspectos desse plano deverão ser
atendidos pelo programa e outros serão concluídos no programa de pós
medida ou posteriormente.
Esse aspecto deve estar presente para o educador, para o adolescente e para sua família e/ou responsável e/ou de referência desde o início porque ajuda a todos a criarem estratégias e modos de organização
para que o encerramento da medida não signifique o encerramento de
ações, interrupção de atividades que estão em curso/desenvolvimento.

Considerações finais
O PIA pode se configurar como um instrumento de gestão
singular da vida cotidiana do sujeito adolescente. Ele protagoniza a
elaboração do seu projeto pessoal durante a execução da medida socioeducativa; e, portanto, o PIA é, necessariamente, único para cada adolescente. Nesse sentido, há uma oposição às práticas em que a permanência
do adolescente no programa se dá de modo burocrático (assinar o livro
de presença) ou que aguarda as iniciativas do próprio adolescente na
viabilização de suas necessidades (documentos, por ex.) para comunicar
ao juiz suas “inclinações” ou se resume à simples vigilância e avaliação
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da conduta do adolescente nas medidas de privação de liberdade e, também, nas medidas de meio aberto.
A participação ativa do adolescente na construção de seu plano
supera, definitivamente, as práticas homogeneizadoras onde os aspectos
trabalho e escolarização são estabelecidos e atribuídos como os primeiros e únicos objetivos existenciais para todos os adolescentes.
O desafio (mais um) é criar no adolescente o comprometimento
com o espaço de reflexão oferecido pelo programa de MSE, de modo
que ele se aproprie dessa oportunidade e possa formular suas demandas, articulando as ações que poderão configurar a realização do PIA e,
portanto, seu cumprimento da medida socioeducativa.
O PIA enquanto instrumento de operacionalização do projeto pessoal não está desconectado do contexto ampliado da realidade
social. Sua elaboração e realização são reveladoras dessa realidade que é
dada por condições objetivas de vida determinadas pela desigualdade
social, necessidades materiais, ambiente físico, cultural e que impactam
diretamente na vida do sujeito; e, também, está condicionado por condições subjetivas que dependem das possibilidades de o sujeito construir historicamente alternativas de trajetórias existenciais, no contexto
das condições objetivas (Fraga; Iulianelli, 2003).
A construção do PIA com o adolescente e sua família ou responsável ou pessoa de referência permite que esse sujeito também exercite
a prática construtiva de propor e realizar alternativas possíveis considerando, como ponto de partida, suas condições objetivas de vida e as
condições subjetivas, em direção a alternativas de trânsito social e participação produtiva em sua coletividade.
Nesse sentido, o PIA pode vir a ser o caminho de ampliar o exercício da cidadania dos adolescentes para além de ter direitos, concretizando a experiência de vivenciar os direitos humanos de cidadania.
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Medidas socioeducativas
em meio aberto: disputas
entre discursos e práticas
Francimara Carneiro Araújo
Maria Aurilene Moreira Vidal

O

presente capítulo tem como objetivo discutir a execução das
medidas socioeducativas em meio aberto, Prestação de Serviço
à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA, sobretudo quanto
aos seus aspectos sancionatórios versus educativos. Como plano de
fundo dessa discussão, utilizaremos nossa experiência no monitoramento do sistema socioeducativo cearense1 e a vivência compartilhada
com os operadores do sistema socioeducativo potiguar, na ocasião em
que ministramos o módulo V, “Socioeducação: Práticas e metodologias de atendimento em meio aberto”, do curso “Formação Continuada
de Operadores do Atendimento Socioeducativo” realizado pelo
Observatório da População Infantojuvenil em contexto de violência –
OBJUV2 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
Falar em sistema socioeducativo nos remete necessariamente a
duas questões a serem problematizadas: a) a um contexto de violação

1

As autoras participaram ativamente do processo de monitoramento dos Sistema
Socioeducativo cearense entre os anos de 2008 e 2011 realizado pelo Fórum de Ongs
m defesa das Crianças e Adolescentes – FDCA. Parte desse processo é melhor detalhado em: FDCA. Sistema Socioeducativo para que e para quem? Caderno Temático
1. Fortaleza, 2010 e FDCA. Monitoramento do sistema socioeducativo: diagnóstico da
privação de liberdade de adolescentes do Ceará. Ceará: 2012.

2

O curso foi ofertado em 2012 e as aulas foram ministradas em três cidades-polos:
Natal, Caicó e Mossoró.
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de direitos humanos e aumento da violência e criminalidade do país,
que não raro atribui aos adolescentes a responsabilidade pelas mazelas sociais; e b) ao marco conceitual, político e jurídico que se inscreve
o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA e as demais normas que
dele derivam, como por exemplo, o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – Sinase3. O processo de mobilização social ainda no
período ditatorial culminou em grandes vitórias para a população brasileira, sobretudo com a aprovação da nova Carta Magna de 1988. No
que tange os direitos infantojuvenis, a referida Carta, no Artigo 227,
garante que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem4 todos os seus direitos fundamentais,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Anos depois, o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA5 vem
regulamentar o disposto constitucional, detalhando os direitos fundamentais, a política de atendimento, as medidas de proteção, medidas
socioeducativas, o acesso à justiça e uma série de outros direitos inerentes às crianças e aos adolescentes. Cabe salientar que o ECA se inscreve
em um novo paradigma jurídico e político por romper com a “doutrina
da situação irregular”6 e adotar a “doutrina da proteção integral”7.

3

Lei nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012 e CONANDA. Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo. Resolução N.º 119, de 11 de dezembro de 2006.

4

O termo jovem foi incluído posteriormente, através do Projeto de Emenda
Constitucional de n° 42/2008, mas conhecido como PEC da juventude.

5

Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990.

6

Base da legislação e da prática assistencial-correcional-repressiva de atendimento à
criança e ao adolescente até o advento do ECA. Por essa doutrina, o Direito e o atendimento se ocupariam das crianças e adolescentes que apresentassem uma situação
irregular derivada da própria conduta (infrações), da conduta familiar (maus-tratos)
ou da sociedade (abandonados) (CEDECA Ceará, 2007, p. 19-20).

7

Considera crianças e adolescentes como cidadãos, em condição peculiar de desenvolvimento, que merecem ser tratados como prioridade absoluta. A doutrina baseou a
elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção Internacional dos
Direitos das Crianças e a Declaração Universal dos Direitos da Infância e determina
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Passado mais de 20 anos e reconhecendo que na prática temos
uma sociedade mais garantista de direitos, ainda lutamos pela efetivação do ECA em sua plenitude. O Estatuto ainda não é satisfatoriamente
conhecido pela população, todos os seus preceitos ainda não têm sido
priorizados pelo poder público e, por fim, sofre ataques dos setores mais
conservadores da sociedade. Esses setores tem deturpado a concepção
de direitos adotados pelo ECA e tem protagonizado o ódio contra os
adolescentes, tratando-os como os principais responsáveis pela elevação
dos índices de violência no país.

O adolescente como “O perigoso em potencial”
Historicamente a sociedade tem tido uma estranha mania de
“escolher” determinados grupos e os “desrealizar” socialmente, transformando-os em bodes expiatórios, culpando-os pelas mazelas sociais.
Foi assim com as “bruxas”, com a mulher negra, com os loucos, dentre
outros. Agora é chegada a vez dos adolescentes.
A juventude, em todas as sociedades, foi construída como “objeto
de atenção ambígua” (Levi; Schmitt, 1996, p. 8), carregada de significados simbólicos, de promessas, de ameaças e fragilidades. O olhar sobre
a juventude tem sido cauteloso, pois qualquer “deslize” no processo
educativo – leia-se: disciplinamento – poderia torná-la muito perigosa,
trazendo danos para si, para a família e para toda a comunidade. Ao
mesmo tempo, esse olhar também é de expectativa, pois sobre ela recai a
tarefa de construir o futuro, “ela é o futuro do Brasil”. Ou seja, um jovem
não é alguém hoje, ele não tem presente, ele é futuro e no futuro ele será
um adulto. O que esperar de uma sociedade adultocêntrica?
Segundo Misse (2008), assistimos na sociedade brasileira um
processo denominado de “sujeição criminal”, ou seja, a incriminação

que os direitos de crianças e adolescentes devem ser universalmente reconhecidos.
(CEDECA Ceará, 2007, p. 19).
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de determinado sujeito é realizada por meio da criação de certos “tipos
sociais”, determinados a partir de estereótipos sociais.
A sujeição criminal é exatamente esse processo por meio
do qual um cidadão incriminado é transformado num não
homem, em que o criminoso é transformado em “bandido”,
isto é, num tipo social cuja afinidade com outros tipos e
camadas sociais está estabelecida no tempo de longa duração
de nossa história. Em nome de uma atitude racionalmente
preventiva, construímos todas as condições através das quais
iremos punir preferencialmente – de diferentes maneiras –
pessoas que, mesmo não estando a cometer nenhum crime,
são suspeitas de serem potencialmente propensas a cometê-lo. Bandidos metafóricos, bandidos metonímicos, bandidos
que são os presos de sempre. Mas, no limite, pessoas que
“podem” ser mortas, pessoas que se deseja que sejam mortas
(Misse, 2008, p.10)

A desrealização do adolescente como sujeito de direito e a
“representação social do adolescente como objeto de disciplinamento,
controle e repressão social” (Pinheiro, 2006) estão na essência do processo atual de criminalização da juventude e da pobreza. Esse processo
se utiliza da propagação do medo como instrumento de justificação,
atrelados a discursos que têm sido proferidos aos quatro cantos, assinalando os adolescentes, negros, pobres e moradores da periferia como
“criminosos em potencial”. Tais práticas são no mínimo irresponsáveis,
pois se fundamentam em inverdades que em nada auxiliam no enfrentamento à violência, só propagam o medo, a insegurança e o estigma
contra a juventude.
Entre as várias mentiras propagadas está aquela que diz que os
adolescentes matam mais que os adultos. Ao analisar dados do estado de
São Paulo, com maior número de adolescentes encarcerados em razão
da prática de ato infracional, os números de homicídios e latrocínios não
chegam a 2% do total dos atos infracionais dos adolescentes internos
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da Fundação Casa (Fundação CASA, 2013). No entanto, ao analisar os
dados de homicídios de crianças e adolescentes do país, nos deparamos
com um dado assustador. Nos últimos 30 anos tivemos um crescimento
de 346%. Somente em 2010 é possível contabilizar 24 homicídios por
dia, um a cada hora. O Brasil ocupa o 4º lugar entre os 99 países com
maiores taxas de homicídios nessa franja etária (Waiselfisz, 2012).
Afirmar que as crianças e adolescentes hoje são mais vítimas
do que responsáveis pela violência não nos exime da responsabilidade
de pensar estratégias para o enfrentamento da violência que, de fato,
tem aumentado, porém em todas as idades, entre adultos e adolescentes.
Todavia, o primeiro passo para enfrentar tal problemática é trabalhar
com um diagnóstico preciso, fundamentado em dados reais. Precisamos
ainda nos questionarmos a quem interessa tais discursos fantasiosos,
criminalizantes e estigmatizantes.

Porque dizem não as medidas em meio aberto?
Um outro discurso criminalizante que rodeia o Estatuto da
Criança e Adolescente é que este favorece a impunidade, não responsabilizando os adolescentes autores de ato infracional pelos seus atos. No
entanto, o ECA prevê seis medidas socioeducativas que devem ser aplicadas em observância à gravidade do ato infracional praticado. São elas:
advertência, reparação do dano, Prestação de Serviço à Comunidade –
PSC, Liberdade Assistida – LA, Semiliberdade e Internação.
A distinção mais importante entre o Sistema Socioeducativo e
o Sistema Penal brasileiro é principiológica, por atentar ao disposto no
artigo 6º do ECA, que considera as crianças e adolescentes como pessoas
em condição peculiar em desenvolvimento. O Sistema Penal tem, ao
mesmo tempo, um objetivo pedagógico (pretende educar o preso para
que não volte a delinquir), punitivo (exerce sobre o preso uma determinada punição) e retributivo (para aplacar a dor da vítima, provoca,
no preso, um sofrimento administrado pelo Estado) (FDCA, 2010). O
sistema socioeducativo, por sua vez, não possui o caráter retributivo,
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apenas pedagógico e punitivo, porém a ênfase deve ser dada ao objetivo
pedagógico.
Todavia, apesar do Estatuto atentar que a medida socioeducativa deva ser aplicada de acordo com a gravidade do ato cometido, que o
adolescente se encontra em uma condição peculiar de desenvolvimento
e que deva prevalecer o caráter pedagógico em detrimento do sancionatório na aplicação das medidas, temos acompanhado que na prática
não tem sido assim.
Em parte, essa violação do Estatuto se deve ao desconhecimento do ECA pela sociedade como todo, mas também por setores do
judiciário e do Estado, através dos seus órgãos executores das medidas
socioeducativas. Tem-se um “sentimento geral” que só o encarceramento é capaz de fazer justiça frente violações da lei provocadas pelos
adolescentes.
No entanto, esse “sentimento” vai de encontro à concepção do
Sistema Socioeducativo, pois está mais preocupado em retribuir um
sofrimento ao adolescente a quem se atribui a prática infracional8 do que
“ressocializá-lo”. Essa situação nos traz uma importante reflexão: O que
queremos frente a situações onde os sujeitos, sejam eles adultos ou adolescentes, agem à margem da lei, provocando algum dano à sociedade?
Retribuir o dano praticado? Ou que esses sujeitos mudem sua conduta
e tenham uma prática condizente com as práticas sociais estabelecidas?
Se escolhermos a primeira opção, podemos afirmar que o
Sistema Socioeducativo estaria de acordo com esse objetivo, pois não
tem ajudado na mudança de habitus9 do adolescente. Analisando a realidade cearense e potiguar, vimos várias irregularidades:

8

Colocamos “adolescente a quem se atribui a prática infracional”, pois percebemos
que muitos dos adolescentes são acusados de prática de ato infracional, mas não têm
acesso ao devido processo legal e à defesa técnica e muitas vezes são sentenciados a
cumprir a medida socioeducativa sendo na verdade inocentes.

9

Como habitus podemos compreender o sistema de disposições socialmente construídas, que estruturam práticas e representações que terminam por caracterizar determinados indivíduos ou grupos (Bourdieu, 1996).

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

131

–

Aplicação demasiada das medidas de privação de liberdade em
detrimento das em meio aberto;

–

Vários municípios ainda não têm programas específicos de medidas
socioeducativas em meio aberto e/ou elas não têm sido executadas
pelos poucos Centros de Referência Especializado da Assistência
Social – CREAS existentes;

–

Nos municípios onde são executadas as medidas socioeducativas,
os são com grandes dificuldades, desde a falta de profissionais até
mesmo a ausência de estrutura material para fazer os atendimentos;

–

As unidades de semiliberdade e privação de liberdade, no geral, descumprem a possibilidade da convivência familiar e comunitária por
se localizarem distantes dos locais de moradia dos familiares dos
adolescentes. Bem como há precariedade de profissionais e insumos
vários, descumprindo o que regulamenta o Sinase. Além disso, tanto
na realidade cearense como na potiguar, há diversas denúncias de
violência física e psicológica aos adolescentes internos10;

–

No entanto, se no exercício de compreendermos a violência, partimos da premissa que “a experiência de um sujeito preciso não
escapa das concretudes socioculturais que tensamente o realiza
enquanto pessoa” (Kofes, 2001, p. 13) e que
[…] O indivíduo não é redutível a seu protestantismo, ao seu
pertencimento de classe, a seu nível cultural ou ao seu sexo.
É definido pelo conjunto de relações, compromissos, pertencimento e propriedades, passados e presentes. Nele sintetizam-se ou se combatem, combinam-se ou se contradize,
articulam-se harmonicamente ou coexistem de forma mais
ou menos pacífica, elementos e dimensões de sua cultura

10

Ver: MPRN et al. (2012). Documento Interinstitucional: Irregularidades no Sistema
Socioeducativo – RN. 2012 e FDCA. Monitoramento do sistema socioeducativo:
diagnóstico da privação de liberdade de adolescentes do Ceará.
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(no sentido amplo do termo) que, em geral, são estudados
separadamente […] (Lahire, 2004, p. XI).

Poderíamos apreender que a violência é um fenômeno social
que deve ser entendido de forma articulada, envolvendo as diversas
dimensões do ser humano e principalmente a sua ligação direta com
a forma de sociedade e sociabilidade que vivenciamos hoje. E não de
forma maniqueísta e determinista que divide os seres humanos em
bons e ruins desde o nascimento. A trajetória de cada sujeito é marcada pelo lugar geográfico que ocupa, a classe social, a questão de raça/
etnia, a identidade de gênero, por tantas outras questões, bem como
pelos caminhos disponíveis ou não para esses sujeitos e suas escolhas no
momento em que vivencia uma situação de violência, seja como vítima
ou agressor.
Nesse sentido, as medidas socioeducativas em meio aberto
sendo bem aplicadas trazem significativos resultados, pois se transformam em instrumentos que proporcionam aos adolescentes a inserção
em um novo campo de experiências, em que eles podem avaliar suas
trajetórias e ressignificar a sua forma de estar em sociedade.
Existem dois tipos de medidas socioeducativas em meio aberto,
a Prestação de Serviço à Comunidade – PSC e a Liberdade Assistida
– LA, ambos são programas vinculados aos municípios, porém esta
última também pode ser executada por instituições da sociedade civil, é
o que chamamos de Liberdade Assistida Comunitária – LAC.
A PSC consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse
geral por parte do adolescente a quem se atribuiu autoria de ato infracional, por período não excedente a seis meses, com carga horária de 8h
semanais, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, secretarias,
ONGs e outros. Deverá ser uma atividade de relevância comunitária,
a ser desenvolvida pelo adolescente, buscando uma ação pedagógica
que promova suas potencialidades e favoreça o desenvolvimento de sua
consciência ética de respeito a si e aos direitos do outro. Se partirmos da
compreensão que um adolescente provocou um dano à sociedade, nada
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mais educativo do que acompanhá-lo no processo de prestação de um
serviço à comunidade. Deve-se atentar sempre ao perfil do adolescente
e em que tipo de atividade ele é capaz de fazer melhor.
No entanto, os operadores do sistema socioeducativo em meio
aberto têm apresentado queixas quanto à execução dessa medida. A
primeira se refere ao abandono do caráter pedagógico se sobrepondo
ao caráter sancionatório. Muitos adolescentes em cumprimento de PSC
acabam prestando seus serviços em tarefas vexatórias e humilhantes, se
configurando dessa forma como um castigo (punição) e não em uma
medida socioeducativa. Há uma equivocada compreensão que o adolescente em PSC não precisaria do Plano Individual de Atendimento
– PIA, assim os programas de PSC não conseguem acompanhar outros
aspectos da vida do socioeducando, como a questão escolar, por exemplo. Limitam sua atuação apenas na observância da assiduidade do adolescente ao local de cumprimento da medida.
A segunda queixa comum é a dificuldade de manter um grupo
de instituições cadastradas que aceitem receber o adolescente para o
cumprimento da medida, devido, sobretudo, ao preconceito de acolher um jovem autor de ato infracional. Até mesmo os departamentos e
instituições estatais têm se recusado a receber o adolescente, o que faz
muitas vezes que ele(a) cumpra a medida em lugares que não atenda o
seu perfil. Essa situação demanda da equipe de PSC um maior potencial
de articulação e formação com possíveis instituições parceiras, o que
só é possível com o aumento de profissionais no grupo de funcionários
executores da medida.
Segundo o Sinase, a equipe mínima responsável pela PSC deve
ser composta:
1)

01 técnico para cada vinte adolescentes

2)

01 referência socioeducativa para cada grupo de até dez adolescentes e um orientador socioeducativo para até dois adolescentes simultaneamente a fim de garantir a individualização do atendimento que
a medida pressupõe.
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Tanto a referência quanto o orientador socioeducativo são pessoas próprias dos locais de prestação de serviços que estarão incumbidas de acompanhar qualitativamente o cumprimento da medida do
adolescente (Conanda, 2006, p. 43).
Já para a LA, o Sinase preconiza que a equipe mínima seja composta por técnicos de diferentes áreas do conhecimento, garantindo-se o
atendimento psicossocial e jurídico pelo próprio programa ou pela rede
de serviços existente, sendo a relação quantitativa determinada pelo
número de adolescentes atendidos:
1)

Em se tratando da Liberdade Assistida Comunitária (LAC), cada
técnico terá sob seu acompanhamento e monitoramento o máximo
de vinte orientadores comunitários. Sendo que cada orientador
comunitário acompanhará até dois adolescentes simultaneamente;

2)

Em se tratando de Liberdade Assistida Institucional (LAI), cada técnico acompanhará, simultaneamente, no máximo vinte adolescentes (Conanda, 2006, p. 44).

Os orientadores comunitários são lideranças ou pessoas de
referência na comunidade onde reside o adolescente. Os orientadores
participam enquanto representantes da comunidade no processo de
“ressocialização” do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e tem como atribuições11:

11

1)

Acompanhar o adolescente no cumprimento das atividades propostas pelo programa, auxiliando-o no que for necessário;

2)

Observar o desempenho do socioeducando, levando em consideração os seguintes aspectos: desempenho, disponibilidade, assiduidade, pontualidade, sociabilidade e conduta vivenciada;

As atribuições descritas se baseiam no que recomenda o Sinase e na experiência
do trabalho realizado pela Pastoral do Menor do Ceará na execução da Liberdade
Assistida Comunitária – LAC.
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3)

Elaborar relatórios circunstanciais de acompanhamento do adolescente e encaminhá-lo mensalmente ao técnico responsável pela
medida;

4)

Participar das reuniões mensais com os técnicos responsáveis pelas
medidas para discutir a situação dos adolescentes, trocar experiências e socializar informações;

5)

Participar de capacitações e formações promovidas pelo programa
de Liberdade Assistida;

6)

Ao término do cumprimento da medida pelo adolescente, participar do processo de avaliação, através do preenchimento da ficha de
avaliação.

No entanto, no que se refere às equipes de profissionais, observa-se uma grande dificuldade para garantir os profissionais destinados a
execução das medidas socioeducativas, tanto de PSC quanto de LA. A
maioria dos programas em meio aberto tem sido desenvolvido pelos
CREAS. Estes, todavia, não são instituições específicas de medidas
socioeducativas, mas uma unidade pública estatal de assistência social
destinada à prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, tais como, crianças, adolescentes, mulheres e idosos vítimas de violência, por exemplo.
As equipes mínimas12 previstas pela Política de Assistência para
os CREAS não são suplementadas por mais profissionais na ocasião da
municipalização das medidas socioeducativas e execução destas pelos
CREAS. Os profissionais têm que se dividirem para dar conta de uma

12

O tamanho das equipes irá variar de acordo com a forma de habilitação do município
em gestão básica ou gestão plena. Para os municípios habilitados em Gestão Básica
a equipe do CREAS deve ser composta por, no mínimo, 1 coordenador (profissional
de nível superior com formação na área social), 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 advogado, 2 educadores sociais e 1 auxiliar administrativo. Já os municípios habilitados
em Gestão Plena a equipe deve ter, no mínimo, 1 coordenador (profissional de nível
superior com formação na área social), 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 1 advogado,
4 educadores e 2 auxiliares administrativos.
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vasta demanda de usuários com seus direitos violados, dentre eles os
adolescentes em cumprimento de medida.
Do mesmo modo que a PSC, os programas de Liberdade
Assistida também encontram dificuldade, tanto no que se refere aos
aspectos estruturais e de recursos humanos quanto ao caráter educativo, propriamente dito. Conforme o Sinase, a medida socioeducativa de
Liberdade Assistida visa 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, que este experiencie o estabelecimento de novas relações
sociais, positivadas e distanciadas de situações infracionais que outrora
esteve submetido.
“Desta forma o programa deve ser o catalisador da integração e
inclusão social desse adolescente” (Conanda, 2006, p. 45). Funcionando
como uma política de “travessia”, favorecendo que o adolescente possa
potencializar suas capacidades, para confrontar-se com as exigências
que lhes são feitas na vida em sociedade (Sposati, 2007).
Todavia, dadas as dificuldades já assinaladas, muitos programas não têm conseguido atingir seus objetivos. A liberdade assistida
é avaliada13 por alguns operadores da medida como “branda demais”
e que não provoca no adolescente a coerção necessária para que ele(a)
se sinta penalizado em virtude do seu ato infracional. Mais uma vez,
notamos a prevalência de discursos sancionatórios em detrimento do
socioeducativo.
Se observarmos que a primeira etapa para a execução da medida
é a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, que se constitui numa importante ferramenta no acompanhamento da evolução
pessoal e social do adolescente e na conquista de metas e compromissos
13

Esses discursos avaliativos foram percebidos durante o processo de monitoramento
do sistema socioeducativo cearense realizado pelo Fórum DCA (2011) e durante o
curso promovido pelo OBJUV/UFRN.
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pactuados com o adolescente e sua família durante o cumprimento da
medida socioeducativa (CONANDA, 2006, p. 52), notaremos a importância dessa medida, que como o nome sugere, é uma liberdade que é
assistida, ou seja, o adolescente tem uma série de compromissos construídos coletivamente que ele precisa cumprir sob a constante possibilidade de ter uma alteração de medida, podendo inclusive perder sua
liberdade.
Porém, mais do que o controle imposto sobre a liberdade do
adolescente, nos interessa principalmente os pactos estabelecidos no
PIA, que são na verdade um planejamento para mudança de vida.
Retomar os estudos, ser ingresso em projetos de capacitação profissional, ter acesso a direitos básicos que foram negligenciados, ter acompanhamento psicossocial, fazer parte de grupos onde possa experienciar
novas formas de sociabilidade é uma forma de romper com uma conduta de ato infracional. Por isso, ressalta-se a importância da política
pública ser imbuída de um discurso e prática que atente para a mudança
de habitus do sujeito e não se perca no senso comum desse afã por vingança, que sanciona, retribui e pune, mas não transforma a vida das
pessoas para melhor.

Experiências que dão certo: A Liberdade Assistida
Comunitária da Pastoral do Menor no Ceará
Como citado anteriormente, a Liberdade Assistida Comunitária
– LAC é uma das possibilidades apontadas pelo Sinase para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. O diferencial da LAC
em comparação com a LAI (Liberdade Assistida Institucional) é que
aquela prioriza o envolvimento da comunidade através dos orientadores
sociais: pessoas voluntárias que contribuem com o acompanhamento
dos adolescentes, auxiliam no estabelecimento de parcerias com os
equipamentos sociais e organizações não governamentais, comprometem a família na execução da medida.
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A Pastoral do Menor iniciou em 2002 o atendimento socioeducativo através de uma parceria com o Ministério da Justiça. Antes o
“atendimento” em Fortaleza era feito pela equipe do judiciário de forma
precária.
A metodologia foi baseada na experiência da Pastoral do Menor
nos anos 1980, principalmente pelo trabalho realizado pela assistente
social da Pastoral, Ruth Pistole, que trabalhava com adolescentes autores de atos infracionais em São Paulo. A metodologia consiste em fazer
a execução da medida na própria comunidade em espaço cedido para o
atendimento. Essa proximidade permite um maior contato com a realidade do adolescente e o envolvimento de outros atores no programa.
Conta ainda com a participação do orientador social, como já foi assinalado, que é uma pessoa voluntária que doa algumas horas da sua semana
para encontrar com o adolescente e assim garantir um maior contato
deste com a equipe do programa. Esse voluntário passa por uma formação antes de começar a acompanhar o adolescente. O encontro do
adolescente com o orientador é preparado pela equipe e acordado com
ambos os dias de visita na casa do adolescente. A equipe é multidisciplinar, composta por pedagogo, assistente social, psicólogo e educador
social e os demais orientadores.
Os atendimentos ocorrem semanalmente a partir da demanda
que o adolescente apresenta. As visitas são realizadas mensalmente ou
bimestralmente dependendo da necessidade de cada adolescente. As
visitas são feitas à família, aos equipamentos sociais, à escola, ou seja, o
atendimento é de fato personalizado. O trabalho com as famílias é realizado através do Grupo de Apoio à Família – GAF em reuniões mensais
nos quais são trabalhados temas pertinentes ao fortalecimento de vínculo, autoestima, direito, cidadania e outros necessários para proporcionar o envolvimento e comprometimento da família com a proposta
do programa. Dependendo da situação familiar é realizado o Plano
Individual de Atendimento da Família (PIA Família) que visa acompanhar de forma mais sistemática as suas necessidades, buscando superar
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as situações de vulnerabilidade social, questões de conflitos geracionais
e outros que são identificados.
Outra realidade encontrada no percurso dessa experiência foi a
baixa escolaridade dos adolescentes. Por isso, em caráter complementar,
a LAC, a Pastoral, desenvolve um projeto chamado: “Linhas e Letras”
que identifica o nível de aprendizado de cada adolescente e constrói juntamente com ele a proposta pedagógica que vai ser utilizada com cada
adolescente. Muitos adolescentes foram alfabetizados no programa e
depois encaminhados para a escola formal.
Acreditamos que o Programa de Liberdade Assistida executada
pela Pastoral do Menor no Ceará, sem dúvida, foi um a experiência
exitosa. Pois, através do atendimento envolvendo a comunidade, a participação do orientador social, o comprometimento da família e a realização dos atendimentos multidisciplinar, foi conseguido baixar o índice
de evasão da medida e reincidência dos adolescentes em condutas infracionais. Ou seja, foi através das garantias de direitos conforme, prevê o
ECA e o Sinase, que foi conseguido desvincular o adolescente da prática
de ato infracional e auxiliá-lo na busca de uma nova trajetória social.
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Socioeducação: que prática é essa?
Patrícia da Silva Pinto1
Raquel Assunção Silveira Silva2

Introdução

A

situação dos direitos humanos dos adolescentes em conflito
com a lei na América Latina é preocupante. Quase vinte e três
anos após a promulgação da Convenção sobre os Direitos da Criança
(1989), grande parte dos países do continente sul-americano ainda utiliza modelos de justiça pedagógicos correcionais e repressores. Essas
práticas estão na contramão dos direitos humanos.
O Brasil foi um dos primeiros países a promulgar uma lei em
consonância com a Doutrina da Proteção Integral, concretizada no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 1990. O ECA foi promulgado dois anos após a instituição da Constituição Federal do Brasil
(CF/88) e um ano após a Convenção dos Direitos da Criança e faz parte
do rol de conquistas do Estado Democrático de Direitos. Essas duas

1

Bacharel em Serviço Social, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais;
Especialista em Políticas Públicas, pela Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia
da Universidade Federal de Minas Gerais; Especialista em Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Assistente social do CEAD (2004-2007); diretora
de atendimento do CEAD (2007-2012) e atualmente diretora geral do CEAD, Minas
Gerais.

2

Bacharel em Psicologia, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; especialização em Psicologia Humanista; pós-graduada em Educação Social, pela
UNISAL/CAMPINAS; mestre em Administração Pública, com ênfase em Gestão de
Políticas Sociais; coordenadora da casa de Semiliberdade/Salesianos (2000 a 2004);
diretora geral do Centro de Atendimento ao Adolescente (2004 a 2012) e atualmente
Analista Social da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte.

142

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

normativas estabelecem que o atendimento à criança e ao adolescente
deve ser realizado pelos poderes constituídos, embasados na política
pública dos direitos humanos.
O cenário nacional produziu avanços significativos para o tratamento da questão que envolve o adolescente autor de ato infracional,
como a elaboração pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos de
um Documento Guia com as diretrizes e parâmetros para o atendimento
socioeducativo, denominado de Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), em 20063. Paralelamente à divulgação desse
Documento Guia, tramitava no Congresso Nacional um projeto de
lei que recentemente foi sancionado dando legitimidade às diretrizes
do SINASE através da Lei federal 12.594/2012 que institui o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a execução das
medidas socioeducativas no país.
A proposta do ECA e do SINASE para a questão do adolescente
autor de ato infracional é desafiadora e complexa, principalmente porque apresenta uma nova concepção de atendimento, com princípios e
diretrizes inovadoras na concepção e gestão de políticas sociais, e também porque busca responder simultaneamente a um fenômeno social
e jurídico que envolve atores diversos. Em alguns momentos o aparato
jurídico e legal parece não satisfazer os interesses da mídia e da sociedade. A cada novo cometimento de ato infracional por um adolescente
emergem os velhos questionamentos em torno da redução da imputabilidade penal, como única resposta à questão.
Assim, esse tema tem mobilizado a opinião pública, a mídia e
diversos segmentos da sociedade brasileira: o que deve ser feito para
enfrentar situações de violência que envolvam adolescentes enquanto
autores de atos infracionais e/ou vítimas de violação de direitos no
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cumprimento de medidas socioeducativas? Infere-se, nesse momento,
que a questão do adolescente autor de ato infracional é um fenômeno
complexo e multicausal, por isso envolve diversos atores sociais de
forma diferenciada. E as medidas socioeducativas previstas no Artigo
112 do ECA, quando executadas pelo poder público de forma articulada com outras políticas de atendimento a criança e ao adolescente,
visam responder essa questão de uma forma mais efetiva e a partir de
um marco jurídico legal.
Outro ponto importante dessa discussão e que contribui para
tentarmos responder tais indagações estão nas proposições apresentadas no próprio Sinase e no ECA. A primeira proposição de ambos
documentos refere-se à necessidade de parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos que evitem ou limitem a discricionariedade dos
profissionais na execução da política pública de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Por isso, é fundamental que o gestor
responsável pela execução da medida socioeducativa de internação, a
partir dos documentos legais, construa diretrizes para o trabalho com
o objetivo de minimizar ações individuais ou grupais que contrarie
os princípios da política. Nesse sentido, ainda é importante que haja
um alinhamento profissional com os valores e crenças afirmados na
Doutrina da Proteção Integral e que esses profissionais envolvidos na
prática socioeducativa conheçam, acreditem e pratiquem os princípios
dessa doutrina. A segunda consideração consiste na reafirmação da
diretriz do ECA sobre a natureza sancionatória e sobretudo pedagógica
da execução de qualquer uma das medidas socioeducativas. É importante que os profissionais entendam que as medidas socioeducativas são
formas de responsabilização do adolescente frente a infração cometida,
no entanto, imperativamente devem ter um viés pedagógico, com espaços que ofereçam atividades e/ou momentos de socioeducação.
Outro fator determinante para a compreensão desse problema deve ser analisado a partir da demanda e do exercício de articulação social dos programas governamentais e não governamentais,
para o desenvolvimento do atendimento destinados aos adolescentes
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em conflito com a lei. Nesse processo, deve-se considerar a intersetorialidade das políticas públicas e a corresponsabilidade da família, do
Estado e da sociedade, além do diálogo direto estabelecido com os
demais integrantes do Sistema de Justiça. Isso é a garantia dos direitos
fundamentais previsto no Artigo 227 da Constituição Federal e no ECA,
em especial no que tange o Artigo 88 do Estatuto.
Considerando o contexto apresentado anteriormente no que
se refere às diversas práticas de atendimento ao adolescente autor de
ato infracional apontadas no ECA e no Sinase, pretende-se neste capítulo tratar especificamente da temática relacionada à socioeducação e
ao atendimento em rede destinados a esses adolescentes A socioeducação é uma diretriz apontada pelo ECA e está relacionada aos centros de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, entretanto,
pretende-se, também, ampliar a percepção dos leitores no que tange
a incompletude institucional desse trabalho e as responsabilidades de
outros atores sociais nesse processo “socioeducativo” de responsabilização do adolescente autor de ato infracional. Portanto, alguns conceitos
como socioeducação e rede serão trabalhados no desenvolver do tema,
pois são conceitos que muitas vezes são utilizados nesse contexto de
forma equivocada ou limitada.

Privação de liberdade e socioeducação
A internação é uma medida socioeducativa privativa de liberdade prevista no Art. 121 do ECA e é a medida mais severa aplicada a
um adolescente. Por isso, há limitações para sua aplicação, sendo considerada por todos os estudiosos do assunto como a medida mais drástica
e excepcional de execução penal para adolescentes. Desde já, cabe destacar que é uma medida excepcional, sujeita aos princípios da brevidade
e ao respeito à pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Essa
medida socioeducativa visa a responsabilização do adolescente diante
do ato infracional e possui um viés sancionatório ao privar o adolescente do direito de ir e vir, mas também tem um viés pedagógico que
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deve permear a execução dessa medida por meio de práticas socioeducativas que amplie as escolhas do adolescente frente a sua vida e ao
mundo.
A privação de liberdade é autorizável por até três anos, devendo
haver avaliações periódicas a cada seis meses da evolução do adolescente
para determinar a continuidade ou não da medida. O tempo que o adolescente fica nessa medida é variável de acordo com cada caso, ou seja,
de acordo com o desenvolvimento pessoal e social de cada adolescente.
O limite máximo de execução dessa medida são três anos. Conforme
prevê o parágrafo 1º do Art. 121, será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade responsável pela
internação, salvo expressa determinação judicial em contrário. Esse é
justamente o conteúdo previsto no Art. 94, inciso II do ECA congruente
como item 13 das Regras das Nações Unidas para os jovens privados de
liberdade:
Os adolescentes privados de liberdade não devem por força
do seu estatuto de detidos ser privados dos direitos civis,
econômicos, políticos, sociais ou culturais de que gozem por
força de lei nacional ou do direito internacional e que sejam
compatíveis com a privação de liberdade.

O Artigo 121 do ECA representa um grande avanço na definição da internação como “medida privativa da liberdade”. Ou seja, o
adolescente submetido a essa modalidade de ação socioeducativa está
privado do direito de ir e vir, mas não privado dos direitos individuais e
sociais. A permissão para que o adolescente em regime de privação de
liberdade realize atividades externas reconhece o princípio da incompletude institucional do centro socioeducativo, conceito esse discutido
neste capítulo.
O centro socioeducativo deve ter um ambiente físico destinado à privação de liberdade com condições de habitabilidade e conter uma proposta pedagógica que contemple atividades pedagógicas,
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educacionais entre outras de forma sistemática durante o cumprimento
da medida socioeducativa. Os centros não devem ser meras instituições
de contenção dos adolescentes e meios de controle social. Devem ser
“escolas” para formação integral dos adolescentes, cabendo à equipe de
profissionais despertar nos adolescentes as suas potencialidades para
que eles possam refletir sobre seus atos, ampliar as relações com a comunidade e fazer escolhas pautadas por valores socialmente aceitos quando
retornar definitivamente ao convívio social (Volpi, 1997). Nessa perspectiva, é fundamental que o ambiente de um Centro Socioeducativo
seja um ambiente de socioeducação.
A socioeducação é realizada por um diversificado conjunto de
atores sociais de dentro e fora da instituição que são envolvidos em seu
desenvolvimento, por isso aproxima-se do conceito de educação, previsto no Art. 1º da Lei de Diretriz e Base da Educação nº 9394/964:
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (art. 1º da LDB).

Segundo Costa (2006), a socioeducação é concretizada na ação
socioeducativa de uma instituição:
A ação socioeducativa consiste na preparação do jovem para
o convívio social. A escolarização formal, a educação profissional, as atividades artísticas e culturais, a abordagem social
e psicológica de cada caso, as práticas esportivas, espiritualidade e todas as demais atividades dirigidas ao adolescente
devem estar ligadas a um objetivo comum: desenvolver seu
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potencial para ser e conviver; isto é, prepará-lo para relacionar-se consigo mesmo e com os outros.

A prática da socioeducação não deve ser vista como uma exclusividade para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Ela deve abranger e fazer parte do processo de formação de
qualquer criança e adolescente devendo estar ao lado da educação formal e da educação profissional, não pode ser vista como menos importante do que estas. Através de espaços e ações socioeducativas é possível
ampliar o repertório de vivências e escolhas frente à vida e ao mundo.
Educar é criar espaços para o adolescente assumir-se como
sujeitos de seus processos de desenvolvimento pessoal. Todos os adolescentes são educandos no processo socioeducativo, são sujeitos ativos
e participantes de sua educação para o convívio social, estimulando o
protagonismo juvenil através do posicionamento e principalmente a
vivência dos direitos e deveres.

Práticas de socioeducação: os eixos da medida
como uma possibilidade de intervenção
O atendimento socioeducativo pauta-se por um conjunto articulado de ações que tem por objetivo oferecer maiores possibilidades de
(re) inserção social. Isso é possível porque durante o cumprimento da
medida de internação, o adolescente – apesar de estar privado do direito
de ir e vir (livremente, conforme a sua vontade) e submetido às regras
da instituição (que devem estar em consonância com dos direitos humanos) – tem todos os demais diretos fundamentais garantidos. É importante que no trabalho socioeducativo com os adolescentes a equipe se
atente para o cumprimento dos deveres a partir do estabelecimento de
uma rotina institucional organizada, com regras de convivência claras e
alinhadas aos princípios dos direitos humanos.
A proposta de socioeducação deve ser praticada por todos os
profissionais envolvidos no trabalho de forma significativa. A rotina

148

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

institucional deve ser cumprida por todos e transmitida aos adolescentes de forma organizada e planejada. E deve ser um instrumento que
possibilite o alcance do objetivo institucional no que se refere ao processo de responsabilização do adolescente e que contemple os interesses
dos adolescentes no que se refere às ofertas das atividades. O Centro
Socioeducativo não deve ocupar um lugar de ociosidade na vida dos
jovens que ali estão, mas deve-se constituir-se enquanto espaço de reflexão subjetiva e construção de novas perspectivas para a vida.
No que concerne aos direitos fundamentais que devem ser
garantidos nas medidas socioeducativas, destacam-se aqui o que se
pode chamar de “eixos” da medida de internação, conforme previsto no
Sinase: família, escolarização, profissionalização, espiritualidade, saúde,
cultura, esporte e lazer. A análise desses eixos permite concluir que eles
representam grande parte dos espaços de socioeducação ofertados na
sociedade.
O eixo “Abordagem familiar e comunitária” estabelece como
diretriz para os Centros Socioeducativos que executam a medida de
privação de liberdade o atendimento às famílias dos adolescentes. Esse
atendimento baseia-se em conceitos e métodos que assegurem a qualificação das relações afetivas, das condições de sobrevivência e do acesso
às políticas públicas dos integrantes do núcleo familiar, visando ao seu
fortalecimento material e emocional. O Sinase prevê ainda que seja elaborado um Plano de Atendimento Familiar, que seja acompanhado pela
equipe de profissionais do Centro Socioeducativo de forma articulada
com a rede externa.
Nessa perspectiva, recomenda-se a ampliação do conceito de
família de modo a incluir grupo ou pessoas com os quais os adolescentes
possuam vínculos afetivos, respeitando os diferentes arranjos familiares. No decorrer do cumprimento da medida socioeducativa, é importante que a família que necessitar seja acompanhada pelos programas
da política de assistência social no âmbito do Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado da
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Assistência Social (CREAS). Nesse processo, faz-se necessário ampliar a
rede de relações sociais da família na própria comunidade ou além dela,
se necessário. Destacamos que para cada adolescente e/ou seu grupo
familiar deve ser tecido uma rede que atenda as reais necessidades de
cada caso.
O eixo da escolarização é outro ponto importante da socioeducação. A escola é o segundo campo das relações sociais e espaço de
construção de conhecimento, bem como de civilização. Dentre as suas
diversas funções, ela é responsável por transmitir as regras sociais, por
despertar o desejo de saber e por preparar a pessoa para a vida adulta.
Por isso, é um eixo importante no decorrer do cumprimento da medida
socioeducativa, além de ser um direito garantido no ECA, os adolescente têm o dever de frequentar a escola.
A oferta da escolarização deve ser feita pelas Secretarias
Municipais ou Estaduais de Educação conforme previsto pela LDB
(lei 9394/96) visando garantir a permanência dos adolescentes na rede
formal de ensino. Essa oferta pode acontecer dentro ou fora do centro
socioeducativo, conforme a demanda da instituição ou de cada adolescente. Nesse processo, é importante que o centro socioeducativo busque
estreitar as relações com a escola para que as propostas pedagógicas de
ambas possam ser complementadas e integradas, sem sobreposição de
ações.
Nos artigos 60 a 69 do ECA, determinam-se que os adolescentes
têm direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Nesses casos,
devem-se respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho e os direitos trabalhistas e previdenciários.
Todo adolescente tem direito à profissionalização, de acordo
com o ECA, mesmo quando se encontra em cumprimento de medida
socioeducativa. O eixo da “Formação Básica para Trabalho” é essencial
durante o cumprimento da medida socioeducativa, pois a educação para
o trabalho e a inserção no mercado são fatores que contribuem para a
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“(re) socialização” do adolescente e para contribuir na diminuição da
reincidência na criminalidade. Esse eixo permite ao adolescente desenvolver habilidades e adquirir competências necessárias ao mercado de
trabalho, além de possibilitar o conhecimento de profissões, para que
possa fazer uma escolha e se inserir no mercado de trabalho.
A oferta da educação profissional dá ao adolescente maiores
condições de inserção e, consequentemente, meios para a aquisição de
recursos financeiros tão fundamentais para a vida em sociedade. Por
isso, é importante estabelecer parcerias com programas de aprendizagem social (sistema S) que ofertem cursos de qualidade e com aceitação
real no mercado de trabalho, com certificação comprovada de acordo
com a legislação vigente. A formação profissional deve ser oferecida
preferencialmente fora da instituição, mas não há restrições que ocorra
nos espaços do Centro Socioeducativo.
O eixo da “Cultura, esporte e lazer”, vem reforçar o Artigo 58
do ECA, que determina que no processo educacional dos adolescentes
sejam respeitados os valores culturais, artísticos e históricos próprios
do contexto social destes, garantindo-lhes liberdade de criação e acesso
às fontes de cultura. Dessa forma, a Comunidade Socioeducativa deve
assumir o compromisso de ampliar o repertório de vivências culturais,
artísticas, esportivas e de lazer dos adolescentes em regime de internação, para tanto devem buscar espaços externos, parceiros sensíveis
à causa da instituição visando a circulação dos adolescentes de forma
diferenciada por esses espaços, que possivelmente eram pouco ou precariamente acessados por eles.
Por meio das atividades culturais, esportivas e de lazer, estimulam-se a criatividade, a interação, a cooperação, a responsabilidade e a
disciplina. Funciona também como meio para o adolescente se expressar, desenvolver habilidades, adquirir conhecimento, despertar para
novas possibilidades; instigar a curiosidade e o interesse; e propiciar o
relaxamento e a reflexão. As atividades externas devem ser planejadas
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pela equipe de forma que atenda o interesse do adolescente ou que
amplie sua visão de mundo.
A saúde é um eixo importante no contexto da privação de liberdade, garantida pelo artigo 7º do ECA, o qual determina a proteção à
vida e à saúde. Tais direitos realizam-se mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o desenvolvimento saudável do
adolescente no contexto privação de liberdade. A Lei 12.594/12 dispõe
também sobre a atenção integral à saúde do adolescente no Sistema de
Atendimento Socioeducativo, com o objetivo de integrar as ações socioeducativas e de saúde, estimulando a autonomia, a melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes
e a suas famílias.
O Art. 62 da Lei 12.594/12 prescreve que as entidades que ofereçam programas de privação de liberdade deverão contar com uma
equipe mínima de profissionais de saúde do Centro de Saúde para o
atendimento ao adolescente na rede do Sistema Único de Saúde. A
equipe de saúde do centro socioeducativo, juntamente com a equipe de
referência do Programa Saúde da Família da abrangência da instituição,
exercem um papel fundamental perante os adolescentes em cumprimento de medida no que se refere à prevenção e à educação em saúde,
por meio de palestras, grupos de saúde, atendimento e orientação individual. A equipe de saúde da Unidade Socioeducativa deve atuar de
forma articulada com os diversos equipamentos de saúde do município,
visando ao tratamento ou ao acompanhamento dos adolescentes pela
rede de saúde, sempre que necessário.
A Segurança Socioeducativa é um eixo importante da socioeducação e segundo Costa (1999, p. 410), “o zelo pela integridade física e
mental dos adolescentes privados de liberdade é um dever inarredável
do Estado”. A adoção de medidas de contenção e segurança por parte
das autoridades responsáveis pela implementação da política de atendimento deve ser uma preocupação constante, pois este é um ponto dos
mais vulneráveis, dos mais frágeis, do sistema de atendimento herdado
da era menorista. O planejamento dessa segurança deve estar atento
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para os diversos níveis em que ocorrem danos à integridade física, psicológica e moral dos adolescentes privados de liberdade.
A segurança, portanto, em um estabelecimento para adolescentes privados de liberdade não é uma questão adjetiva nem secundária.
Os educadores e trabalhadores sociais, ao mesmo tempo que admitem
isso, devem empenhar-se não apenas em dotar os estabelecimentos de
recursos físicos adequados de contenção e segurança, como também em
realizar ações de segurança preventiva, com a criação de um regimento
disciplinar que seja uim ponto de orientação do trabalho com os educadores e adolescentes e oferta de espaços de avaliação do trabalho, como
as assembleias5.
O Sinase prevê que no cotidiano de uma Unidade Socioeducativa
deve-se investir em medidas de prevenção das situações limites. Aponta
que a estrutura física das Unidades deve basear-se em projetos pedagógicos que favoreçam a convivência entre profissionais e adolescentes em
um ambiente tranquilo e produtivo, em que as situações críticas tenham
chances reduzidas de proliferação.
É diretriz do Sinase que o trabalho direto com adolescente dentro de uma Unidade é de competência exclusiva dos educadores, que
devem ser capacitados para o trabalho que utilize de intervenções preventivas, educativas e de contenção, quando necessario. A segurança
externa a Unidade é de competências exclusiva da Policia Militar. É fundamental demarcar as ações da equipe de educadores que tem a função
de educar e o papel diferenciado da policia nesse trabalho que é o zelo
pela segurança externa.
A espiritualidade não é propriamente um eixo previsto no
Sinase, mas constitui um elemento importante para o cumprimento da
5

No socioeducativo, o termo assembleia é utilizado para denominar o espaço de conversa/diálogo entre os adolescentes, o corpo diretivo, bem como os representantes
da equipe de atendimento e de segurança, onde são discutidas questões referentes
ao funcionamento institucional e à convivência entre os adolescentes. Nesse espaço,
são levantadas sugestões, definidas propostas e negociadas ações para a melhoria do
atendimento ao adolescente no centro socioeducativo.
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medida socioeducativa, mas não caracteriza uma obrigatoriedade para
o adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
precisamente no Artigo 94, inciso XII, as entidades que desenvolvem
programas de internação têm por obrigação, “propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com as suas crenças”.
É a partir da efetiva execução dos eixos que um centro socioeducativo oferta uma proposta de socioeducação. Para Costa (2006), a
natureza essencial da ação socioeducativa é a preparação do jovem para
o convívio social. E esse é um trabalho árduo para a equipe do centro socioeducativo, mas esse trabalho não se faz sozinho e requer uma
intensa articulação, mobilização e sensibilização da rede de atendimento.

O trabalho em redes: um novo paradigma
no atendimento socioeducativo
O atendimento ao adolescente autor de ato infracional é realizado por vários atores sociais, de diversas instâncias, que fazem parte
de um sistema que mantêm relações de interdependência. Esse sistema
de atendimento é nomeado, muitas vezes, de forma aleatória como
“rede de atendimento”, terminologia que sinaliza para a necessidade de
promover a análise e o aprofundamento do conceito de redes. A partir
desse contexto, entende-se que a política de atendimento ao adolescente
autor de ato infracional tem interfaces com diferentes sistemas e políticas, e exige uma atuação diferenciada, que coadune responsabilização e
satisfação de direitos dos vários atores envolvidos.
A articulação das diferentes áreas da política de atendimento e a
incompletude institucional constituem princípios fundamentais e norteadores de todo o direito da adolescência que devem permear a prática dos programas socioeducativos e da rede de serviços. Esse contexto
demanda uma articulação efetiva com a participação dos sistemas e das
políticas para a efetivação da proteção integral de que são destinatários
todos os adolescentes.
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Se o problema do adolescente autor de ato infracional é
definido como principalmente um problema de segurança
pública ou se como um problema eminentemente, digamos
de educação e socialização, as políticas serão de natureza
distinta no conteúdo e olhar sobre o público, atores diferentes serão protagonistas da política e, por último, mas, não
menos importante, os recursos materiais, humanos e institucionais terão destinos diferentes (COSTA, 2004, p. 36).

A problemática do adolescente privado de liberdade não pode
ser compreendida e abordada adequadamente em uma perspectiva
unissetorial, sendo necessário considerar que para a produção desse
fenômeno convergem fatores socioeconômicos, culturais, familiares,
individuais e institucionais, conformando trajetórias distintas e demandando ações públicas de natureza, abrangência e objetivos diversos.
Nesse sentido, fica evidenciada a necessidade de promover intervenções
pautadas na perspectiva da integralidade das diversas ações e atores
envolvidos no atendimento e na constituição de uma rede de políticas.
O conceito de rede de política está presente no ECA e no Sinase
e ao novo paradigma de política social, que apresenta a perspectiva de
construção de “redes” enquanto meio capaz de articular atores aptos a
produzir conhecimentos e a intervir em realidades complexas, como é
o caso dessa política.
Em uma abordagem mais pertinente às políticas públicas, Farah
(2001) afirma que a inclusão de novos atores no processo de formulação e implementação de políticas públicas têm significado a ruptura no
modelo baseado na centralização das decisões em uma única agência
estatal, sustentado pela atuação setorial. Na promoção de programas e
políticas, o que se tem é o crescente envolvimento de múltiplos atores,
governamentais ou não, e de instituições estatais de diferentes níveis de
governo. Algumas iniciativas implementadas pelas esferas do governo
configuram verdadeiras redes de atores e de entidades, mobilizados em
torno de um ou mais problemas de interesse público, cujo enfrentamento ultrapassa a capacidade da ação isolada do Estado.
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Conforme Farah (2001), a constituição de redes para garantir
a sustentabilidade, a horizontalidade e a articulação das ações constitui uma tendência em curso em programas sociais de diversas áreas no
país, principalmente nas políticas da assistência social, que são produzidas, em grande parte, a partir de parcerias que envolvem um grande
conjunto de atores governamentais e não governamentais em diversos
níveis de governo.
É importante enfatizar que o conceito de rede tem sido utilizado
indiscriminadamente. Efetivamente, o conceito de rede varia conforme
o instrumental analítico e as bases teóricas de cada área. Dessa forma, é
necessário estabelecer um conceito de rede com contornos mais precisos, enfatizando sua prática mais democrática, aberta e emancipatória.
A imagem metafórica da rede como entidade que une elementos, transcendendo cada um de seus componentes para assegurar a
conexão e manter o relacionamento, não é uma configuração nova para
as ciências sociais. A antropologia compreende a rede como as relações
desenvolvidas entre os indivíduos a partir de conexões preexistentes,
como de vizinhanças, parentescos, trabalho e amizade. Na sociologia,
a rede é compreendida como uma conexão de elos de relacionamentos que formam um tecido social comunitário ou geograficamente mais
amplo, cuja articulação dá-se com base na interação entre os atores, que
são indivíduos, famílias e organizações. É a partir dessa compreensão da
sociologia que o conceito de rede social é introduzido.
Comum a praticamente vários autores que estudam o tema, o
conceito de rede está ligado a um conjunto de atores, sem a manifestação de um poder hierárquico, mas com espaço de poder compartilhado
à articulação de saberes e práticas de organizações individuais ou de
grupos envolvidos.
Mafort e Fleury (2007) relatam que a gestão em rede implica a
gestão das interdependências, o que exige o desenvolvimento de formas
de coordenação e controle. As autoras apontam que no estado da interdependência cada organização depende da outra, sem que isso implique
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relação de subordinação entre elas. Nesse estado, o comportamento de
cada parte não pode ser visto isoladamente dos demais, o que aumenta
o grau de incerteza e conflitos. Dessa maneira, torna-se necessário realizar a coordenação das interdependências, que consiste no estabelecimento de processos contínuos e estáveis. Os instrumentos de gestão
da rede que favorecem essa coordenação podem ser de natureza reguladora, financeira ou comunicacional. Manuel Castells (1999), em seu
livro A sociedade em rede, afirma:
A presença da rede ou a ausência dela e a dinâmica de cada
rede em relação às outras são fonte cruciais de denominação e transformação de nossa sociedade; uma sociedade que
podemos apropriadamente chamar de sociedade em rede,
caracterizada pela primazia de morfologia social sobre a
ação social (CASTELLS, 2007, p. 497).

A promoção de uma gestão em rede de atendimento requer
mudança de paradigma de ação. Ações isoladas precisam dar lugar a
redes horizontais de cooperação que possibilitem mais intercâmbio, eficácia na implementação de projetos e política pública na área social.

Considerações finais
A partir do contexto apresentado, infere-se que somente com
a combinação de ações entre as políticas intersetoriais e intergovernamentais e a articulação entre agentes sociais pode-se potencializar o
desempenho da política pública e arrancar cada ação do seu isolamento,
para assegurar uma intervenção agregadora, totalizante e inclusiva.
Segundo Ude (2009), o mapeamento das redes institucionais
representa uma importante metodologia para avaliar os vínculos da instituição internamente e externamente. Esse processo permite avaliar o
trabalho e visualizar o que precisa ser implementado, fortalecido e criados com o objetivo de buscar construir redes sociais em prol do público
atendido.
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O mapeamento da rede interna (do centro socioeducativo) tem
por objetivo diagnosticar como os setores da instituição estão interagindo entre si. O mapeamento da rede externa procura avaliar a relação da instituição com as demais existentes, como elas se relacionam
entre si. É importante conhecer quem está ao entorno do centro socioeducativo ou da comunidade do adolescente e articular ações de forma
a evitar a sobreposição de atividades. Nesse sentido, o mapeamento
das redes sociais constitui um desafio para executar uma proposta de
socioeducação.
Os desafios internos têm estreita relação com a terminologia
incompletude profissional essa terminologia deve ser um dos princípios
organizativo do centro socioeducativo, a partir dele é possível ampliar
e aprofundar a instituição, com foco nas equipes de trabalho internas.
As ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional são diferenciadas, entretanto não devem gerar hierarquia de saberes. As informações devem ser socializadas a partir de uma dinâmica institucional
que possibilite o compartilhamento das informações e a divisão de
responsabilidades.
Outro desafio interno importante para a efetivação de ações
socioeducativas é garantir a oferta de todos os eixos da medida apresentados anteriormente. A dinâmica institucional deve ser estabelecida
desde o despertar dos adolescentes até a previsão do horário de dormir à
noite, deve ser executado um quadro de atividades que garanta a escolarização, oficinas, atendimentos técnicos, profissionalização, tempo livre
do adolescente, banho de sol, visita familiar, esporte, cultura e lazer e
outros. A rotina do adolescente durante o cumprimento da medida deve
ser permeada pelos direitos e deveres. O cumprimento da rotina deve
ser um compromisso assumido por todos os profissionais, de forma harmônica entre as equipes. As normas e regras institucionais devem ser
escritas em regimento ou regulamento disciplinar, que deve ser amplamente divulgado na instituição, pois, as normas institucionais têm que
ser conhecidas por todos adolescentes e profissionais. Destacamos que
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nenhuma norma institucional pode ferir um direito previsto no ECA ou
na Declaração Universal de Direitos Humanos.
Os desafios externos aproximam do conceito de “incompletude
institucional” e esse conceito deve ser também um princípio organizativo do trabalho. Essa ação implica a integração permanente do centro
socioeducativo com outras políticas sociais básicas, políticas intersetoriais e organizações sociais afins. O Centro Socioeducativo é responsável
pela custódia do adolescente durante o tempo da sua medida socioeducativa e deve de forma articulada ofertar os demais atendimentos aos
adolescentes pela rede de atendimento. A permissão para que o adolescente, em regime de privação de liberdade, realize atividades externas,
salvo expressa determinação judicial em contrário, conforme previsto
no Art. 121, §1º concretiza o princípio da incompletude institucional
em detrimento de práticas de institucionalização total dos adolescentes
como na era menorista.
É mister afirmar que a sustentação de uma proposta socioeducativa depende do compromisso assumido pela “rede de atendimento” e
pela equipe de profissionais dos centros de atendimento ao adolescente
autor de ato infracional a fim de sustentar as práticas socioeducativas.
A finalidade da ação socioeducativa consiste na responsabilização do
adolescente frente ao ato infracional e na sua preparação para o convívio social, por isso cabe a Unidade Socioeducativa ampliar a visão de
mundo e oportunizar aos adolescentes vivências diferenciadas na tentativa de romper com a prática de atos infracionais.
Conclui-se que a proposta do ECA para a questão do adolescente em conflito com a lei, que se alinha com a proposta da gestão
em rede e com a interface entre as políticas, é complexa e desafiadora,
principalmente porque exige, além da reforma da gestão e das instituições, a reforma do pensamento: “Não se pode reformar instituições
sem reformar mentes, mas não se pode reformar mentes sem reformar instituições” (Morin, 2000, p. 99). É necessário estar consciente
do problema relacionado ao rompimento de um paradigma associado
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ao conhecimento fragmentado, que, por tornar invisíveis as interações
entre o todo e suas partes, anula o complexo.
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Casa-grande e senzala: castigo
e obediência como resquícios
da moral da família patriarcalescravista brasileira nos centros
de internação para adolescentes
em conflito com a lei
José Humberto de Góes Junior

Considerações iniciais

A

análise dos discursos empregados nas políticas criminais brasileiras, das quais não se pode separar o trato da questão do adolescente em conflito com a Lei, parece exigir uma conexão imediata de
suas condições de funcionamento com elaborações teóricas de Michel
Foucault, sobretudo ao que esse pensador denominou “poder disciplinar”. Esta categoria revela uma forma capilarizada de exercício do poder
político, portanto, sem um centro de mando bem definido, que se propõe a homogeneização da subjetividade humana, a partir do que define
como comportamento social normal, na perspectiva de um padrão de
moralidade fundado em uma concepção de pureza, de correção, de
comedimento de atos. Pela estigmatização de certas condutas, o poder
disciplinar enseja a distribuição da etiqueta da anormalidade a certas
pessoas e grupos sociais, justifica o controle do corpo (mais ainda da
mulher e das crianças), o controle da família e abre espaço para que se
imponha um padrão moderno de civilidade cujo objetivo é informar

162

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

quem deve permanecer ou se afastar dos espaços comuns de convivência social (Foucault, 2002; Góes Junior, 2007; 2008).
Com foco na arquitetura dos discursos empregados para repartir espacialmente as pessoas de acordo com sua classificação moral, controlar seu tempo e treinar seus corpos para que sejam úteis e dóceis, e,
por outro lado, nos processos que, por meio da prisão, permitem construir a codificação de comportamentos, elaborarem formas eficazes de
observação, registro e notações (de modo a se produzirem saberes aptos
a prever e prevenir “ocorrências sociais indesejáveis”), Foucault pode
contribuir efetivamente para o estudo das técnicas e discursos de reeducação em que se alicerça o modo supostamente científico de punição.
Alguns cuidados, entretanto, precisam ser empregados para evitar que um estudo sobre a realidade brasileira aliene-se dos elementos
de segregação que compõem a situação local e apresente argumentos
frágeis na capacidade de traçar entendimentos possíveis sobre o sistema
criminal que foi se elaborando ao longo da história do Brasil.
É certo que, neste campo da relação entre o poder e a exclusão de
certas pessoas do convívio social, o pensamento de Foucault não pode
ser desconsiderado. Entretanto, é preciso clareza sobre seu contexto de
elaboração e seus limites fora do processo de formação da racionalidade
moderna na Europa e da aliança de seus discursos com a construção
do capitalismo. Outrossim, sua preocupação central reside na arquitetura dos argumentos explícitos e não pronunciados, que justificam o
trabalho como elemento de libertação e de virtude; que impõem o controle do corpo e da sexualidade como forma de estabelecer a pureza
das relações conjugais e a padronização da subjetividade da família e
de seus integrantes; que realizam através das linguagens e técnicas da
psiquiatria a negação da diferença e a imposição da ordem normativa
burguesa, no âmbito de formulação do Estado de Direito e do processo
de industrialização europeia dos séculos XVIII e XIX, bem assim da
construção de uma esfera pública de ação separada da esfera privada,
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tendo como pano de fundo a ética protestante1 e a instituição e sedimentação do capitalismo.
No caso brasileiro, não tendo existido rupturas ou revoluções,
além de não ser possível estabelecer definitivamente a separação entre os
espaços público e privado, não se havia iniciado, no momento analisado
por Foucault, o processo de industrialização e não vigorava o puritanismo próprio da ética protestante. Em seu lugar, percebia-se uma ética
católica que permitia a convivência pacífica entre ideias liberais trazidas
da Europa pelos filhos da aristocracia com o ócio e com a contemplação;
que admitiria, na criação do Estado, a convivência dele – fundado na
liberdade e na igualdade formal – com o trabalho escravo; e que, entre
outras coisas, impunha o controle moral sobre a sexualidade da mulher
e das crianças, mas assimilava, com tranquilidade, a violência sexual
dos senhores em face das escravas negras (Malerba, 1994; Adorno, 1988;
Góes Junior, 2008; Holanda, 2009).
Desse modo, para compreender melhor as políticas criminais
brasileiras, mais precisamente aquelas adotadas em face dos adolescentes em conflito com a Lei nos centros de internação – sobretudo quanto
à manutenção da violência e do castigo nesses espaços. Apesar dos discursos da punição científica, de alcance da mente em lugar do corpo,
de reeducação ou da socioeducação (como se convencionou chamar a
assistência a adolescentes em conflito com a Lei a partir dos anos 1990,
com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente), é preciso inserir no debate outras perspectivas teóricas que estão diretamente vinculadas ao modo de construção de subjetividades e sustentação de poder
no Brasil. Em outras palavras, há que se observar a mescla entre liberalismo, escravidão e família patriarcal na formação do Estado brasileiro;

1

Apesar de Foucault parecer enfocar especificamente o poder estabelecido nos microespaços sociais, deslocando-o do Estado, não se pode negar que o Estado está presente em seu pensamento, ao menos como premissa negativa. Ou seja, foi a ruptura
com o antigo regime absolutista que fundamentou os discursos de separação entre
a sociedade e o Estado, permitindo que no espaço social se constituíssem relações e
condições de poder que deram vazão à ordem capitalista.
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a inseparabilidade dos espaços públicos e privados; a inspiração do
poder político na obediência e na disciplina praticadas no âmbito da
família rural-escravista, constituindo-se o que se pode denominar
poder doméstico.
Para tanto, o presente trabalho se socorrerá de perspectivas da
antropologia, mais especificamente das ideias de Sérgio Buarque de
Holanda constantes em Raízes do Brasil; do Serviço Social que se podem
encontrar nas obras A arte de governar crianças: a história das políticas
sociais e da legislação e da assistência à infância no Brasil, organizada por
Irene Rizzini e Francisco Pilotti, e O século perdido: raízes históricas das
políticas públicas para a Infância no Brasil, de Irene Rizzini; bem como
da História, com os debates promovidos por Jurandir Malerba acerca da
segregação dos negros como forma de criação da subjetividade nacional, através de sua obra Os brancos da Lei.
É o formato do poder que se inscreve no Estado brasileiro através da segregação racial e do modelo de família rural-escravista que será
enfocado a seguir.

O lugar do escravo e da família patriarcal
na formulação da subjetividade e da
sustentação do poder no Brasil
Destinado a manter o poder das elites políticas, preexistentes à
independência, o Estado brasileiro se institui de modo eminentemente
patriarcal. É uma extensão do espaço doméstico2 em que o pater é

2

Para Boaventura de Sousa Santos, Estados como o português e o brasileiro, por não
terem passado por rupturas profundas de cunho político-ideológico (ainda que essas
possam maquiar valores socialmente disseminados, vale frisar) expressam uma hipertrofia do espaço doméstico, sendo esse composto “pelas relações sociais (os direitos e deveres mútuos) entre os membros da família, nomeadamente entre o homem
e a mulher e entre ambos (ou qualquer deles) e os filhos. Neste espaço, a unidade de
prática social são os sexos e as gerações, a forma institucional é o casamento, a família e o parentesco, o mecanismo do poder é o patriarcado, a forma de juridicidade
é o direito doméstico (as normas partilhadas ou impostas que regulam as relações
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senhor e protetor da família (filhos e mulher) e dos bens, entre os quais
se incluíam os escravos e as escravas (Holanda, 2009; Malerba, 1994;
Góes Junior, 2007; 2008).
Como dito em O que ofuscam as luzes da Modernidade: o controle disciplinar e a formação de grupos vulneráveis no Brasil, é da retificação das pessoas negras que se reforçam na classe dominante, sobretudo
na figura dos senhores, as concepções de superioridade e de controle
da diferença. “É o discurso da inferiorização dos negros ao patamar
de coisa a fonte sugestiva nos senhores de seu poder sobre as pessoas
e sobre a sociedade que, em larga escala, aceitava e se valia, direta e
indiretamente, da mão de obra escrava” (Góes Junior, 2007, p. 92). Na
expansão desse modo de ver a escravidão, também estava a garantia de
inquestionabilidade dos senhores, em consequência do próprio poder
político que, à semelhança do espaço doméstico, estava pautado na pessoalidade, na passionalidade e no dever de obediência. Portanto, na hierarquia e na desigualdade.
Como não havia valorização do trabalho, todo poder econômico era a fonte do poder político das elites brasileiras e, reciprocamente, essa é a origem das riquezas dos conglomerados dominantes. A
existência do primeiro depende dos mecanismos e das possibilidades
que cria o segundo, e vice-versa (Adorno, 1988). Isso porque o trabalho
estava diretamente relacionado à condição de escravo. Não era admitido como virtude ou elemento de dignificação humana. Não era gerador de riqueza ou das relações de solidariedade de interesses próprias
da organização racional da sociedade, como afirma Sérgio Buarque de
Holanda (2009). Nesse ambiente de repulsa ao trabalho, herdado dos
povos ibéricos e constituído com o auxílio dos padres da Companhia de
Jesus, são as relações pessoais que prevalecem e é a obediência a virtude
suprema entre todas as outras. É o princípio da disciplina pela obediência que gera a excessiva centralização do poder e retroalimenta a forma
quotidianas no seio da família) e o modo de racionalidade é a maximização do afeto.”
(Sousa Santos, 2000, p. 126).
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estabelecida de geração de riqueza pela inserção no mundo da política
ou no mundo da ordem.
Ambos, poder político e poder econômico, porém, para atuarem livremente nesta relação, necessitam de sustentáculos ideológicos
que ensejem certa forma de pensar e de agir, como mencionado alhures. Estes pilares são o discurso e a prática de menosprezo da negritude.
Pois, como não havia indústrias naquele instante, não havia, de igual
modo, a necessidade de adestramento de mão de obra. As demonstrações de força, o modo como se tratavam os escravos, o poder de vida e
de morte sobre seu “patrimônio” é o que permite que se construam, no
espaço público, a obediência e a hierarquia, em síntese, a superioridade,
dos senhores (Góes Junior, 2007; 2008).
Com a independência e, posteriormente, com a República,
A ordenação da nova sociedade segundo o ideal da classe
dominante seria incumbência da elite dos bacharéis recrutados nessa mesma classe. [...] aqueles bacharéis a quem
incumbiria construir a ordem, a quem a formação europeia
dava todo um verniz liberal, eram os expoentes de uma
classe que se sustentou – pelo menos até 1888 – à base do
açoite, no controle cotidiano dos escravos negros, sobre os
quais recaía todo o trabalho que movia o país, fosse no eito
ou nas cidades. Realmente, o viés ilustrado dessa elite assentava-se em sua postura inegavelmente pragmática em relação à realidade – haja vista o pendor com que os intelectuais
se empenharam na obra de construção da nação. Porém,
jamais estiveram dispostos a abrir mão, em nome das “luzes”,
de sua posição aristocrática (Malerba, 1994, p. 13).

Portanto, guardadas as peculiaridades locais, do mesmo modo
como ocorreu na Europa pós-revolucionária, os cidadãos brasileiros3,
3

Tanto quanto na Europa pós-revolucionária do século XVIII, as mulheres não tiveram o seu reconhecimento como cidadãs na imediata formação do Estado.
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de acordo com a estrutura patriarcal de Estado, foram divididos em
cidadãos ativos e cidadãos não ativos.
Como afirma Malerba:
Aos cidadãos ativos incumbia impor uma ordem àquele
conjunto heterogêneo de elementos: definir regras para si
próprios na sua relação com as outras classes e, sobretudo,
estabelecer os limites de ação destas últimas: o seu dever ser.
Constituíam, portanto, o mundo do governo. Num mesmo
sentido não parece impróprio falar em mundo da ordem, do
qual participavam os senhores, como rulers, e seu contrário complementar, os escravos, a quem competia obedecer.
Formava estes últimos o mundo do trabalho (1994, p. 30-31).

De forma clara, essas circunstâncias de formulação de uma subjetividade brasileira baseada na violência em face da população negra
e escravizada guardam relação imediata com o que Sérgio Buarque de
Holanda intitula “moral das senzalas”. Esta forma de pensar estabelecida pela brutalidade das relações passionais e irracionais de mando/
obediência, pela negação das virtudes sociais, que neutralizava as ações
produtivas de uma realidade nova, foi introjetada na Administração
Pública, na economia, a partir de sua assimilação inquestionada nas
ações cotidianas das pessoas (Holanda, 2009). Desse modo, a “moral das
senzalas”, que alimenta a forma e se alimenta da forma como se constrói
o poder no espaço doméstico e de como esse se projeta para o mundo
externo a casa-grande, inspirando as relações entre senhores (simétricas
e/ou assimétricas, de confronto, subserviência e/ou de coordenação), ou
entre eles e as pessoas não detentoras de escravos e/ou não investidas de
qualquer poder (sempre de subordinação), contribuiu para naturalizar
os papéis, os mecanismos e os lugares de mando que se estabeleceram
no espaço social brasileiro.
Mais uma vez, são os escravos (talvez seja mais preciso dizer, a
possibilidade de se estabelecer propriedade sobre pessoas e de determinar os rumos de sua existência) que ajudam a dilatar o espaço ocupado
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pela família, por conseguinte, que ampliam interna e externamente a
autoridade da figura paterna (Holanda, 2009).
Por um lado, no âmbito intrafamiliar, o poder do pai/senhor
(ilimitado, sem lugar para pressões ou questionamentos) se reafirma
sobre a mulher, os filhos e os agregados, que embora fossem considerados livres, estavam totalmente subordinadas àquele (para ver cumpridas
as suas determinações, o pater não se furtava em fazer uso da violência e
da tirania). Por outro, no âmbito externo, “a autoridade do proprietário
de terras não sofria réplica. Tudo se fazia consoante a sua vontade caprichosa e despótica” (Holanda, 2009, p. 80)4.
O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente,
que sua sombra persegue os indivíduos mesmo fora do
recinto doméstico. A entidade privada precede sempre, neles,
a entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta,
única e intransferível, onde prevalecem necessariamente
as preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as
nossas atividades. Representando [...] o único setor onde
o princípio da autoridade é indisputado, a família colonial
fornecia a ideia mais normal de poder, da respeitabilidade,
da obediência e da coesão entre os homens. O resultado era
predominarem, em toda a vida social, sentimentos próprios
à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo privado, do Estado
pela família (Holanda, 2009, p. 82).

Isso se daria também nos momentos posteriores da história
brasileira. Afinal, sem que houvesse qualquer ruptura significativa com

4

Importante para exemplificar a maneira como se exercia o poder do senhor no espaço que circulava do âmbito interno para o externo e vice-versa da família é o caso
relatado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil (2009, p. 82). Segundo
ele, Bernardo Vieira de Melo, ao suspeitar de que sua nora tinha cometido adultério,
condenou-a a morte sem qualquer interferência da justiça.
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os momentos precedentes, o universo cultural brasileiro foi se constituindo (também durante o Império e a República) como um repositório de experiências que se reproduziam e se reeditavam a partir do
aporte de novas vivências dentro de novos contextos, sem que perdesse,
todavia, seus traços políticos mais marcantes, gestados ainda no seio da
família rural centrada no poder do pai.
Não nega essa perspectiva o surgimento das cidades como
extensão do ambiente rural, ou seja, como um satélite das condições
materiais e culturais que se elaboravam em torno da relação entre a
casa-grande e a senzala, especificamente porque o ambiente urbano era
ocupado por uma burguesia de hábitos rurais que nascia forçosamente
pela necessidade de exercer os cargos públicos, de organizar, de produzir normatividade e de fazer valer o Estado também nascente. Como
também, entre outros exemplos possíveis, são capazes de reafirmar a
“moral das senzalas” os modos de autoridade e de subjetividade que se
perpetuaram durante a República com o revezamento de grupos oligárquicos no poder; o surgimento da indústria a partir do capital excedente
da comercialização do café; e, as ditaduras apoiadas por fortes conglomerados políticos do mundo rural.
Mais explicitamente, foi o poder doméstico que determinou o
formato e as concepções empregadas nas políticas públicas e as preferências para o orçamento do Estado; que, a partir de sua moral, impôs
o lugar social a ser ocupado por certos grupos humanos. Em muitos
momentos, senão quase sempre, no contato com o espaço público, usou
a condição de produtor de legalidade, bem assim da decisão judicial,
para realizar a combinação de ética católica, liberalismo, escravidão,
práticas de favorecimento, corrupção e paternalismo como meio de
perpetuar-se.
Não sem propósito, portanto, que a vida política brasileira
guarda as marcas da pessoalidade, da centralização, da passionalidade
e da violência. Conforme Boaventura de Sousa Santos (2000), é a maximização da afetividade o que ocorre, trazendo para o Estado a forma e
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o trato próprio do espaço familiar, de reforço/punição, de distribuição
e troca de privilégios, por um lado; e repressão, por outro, como forma
de estimular ou mesmo de impedir que se propaguem certas condutas.
No caso específico da punição, é comum que ela se dê em formato de
castigo, mecanismo pessoal (nada científico) e passional de formatação
de comportamento e subjetividade própria do espaço familiar, fazendo-se reproduzir, ainda, o método correcional-repressor então utilizado
em face dos escravos, das escravas e da prole como elemento educacional de crianças e adolescentes, sobretudo nos centros de internação de
adolescentes em conflito com a Lei. Afinal, à semelhança do que ocorria
na casa-grande, persiste a suposição de que prevenir e reprimir os desvios em pessoas em desenvolvimento é garantia da ordem, da moral e
dos bons costumes. Com efeito, de continuidade do sistema de coisas,
principalmente, porque projetar e responsabilizar a criança pela realização do estereótipo do adulto ideal é também uma forma de estabelecer
o maior controle sobre a infância, sobre a família e sobre certos grupos
humanos.

Centro de internação de adolescentes em conflito com
a Lei: a violência como reprodução do poder doméstico
É em torno da dualidade casa-grande/senzala que, no período
colonial e durante o Império, representavam, respectivamente, os mencionados mundo da ordem e mundo do trabalho (o primeiro composto
pelos senhores, com poder de mando e determinação dos rumos de toda
a sociedade; e o segundo de integrantes eram encarregados de produzir
riquezas com a disposição de sua força vital – escravos e escravas), gravita o que se pode dizer ao mesmo tempo oposto simétrico e derivação
à margem do mundo trabalho, o mundo da desordem (Malerba, 1994).
Este era o não lugar, era o universo das pessoas ditas “anormais”,
“desclassificadas”, “sem eira nem beira”, “vadias”, “viciosas”, “desvalidas”, “desviadas”, “transviadas”, a que vieram se integrar os “menores”,
categoria que expressava a inferioridade e a anomalia dos “órfãos”, dos
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“abandonados”, dos “pobres”, dos “expostos de toda sorte”, dos “infratores” e, após a Lei do Ventre Livre e a abolição formal da escravatura,
das crianças negras, cuja família tinha se desintegrado pela escravidão e
pelo comércio negreiro.
É sob o pretexto da falta de parâmetros e referências de hierarquia, bem assim da necessidade de salvar as crianças (ou melhor, os
“menores”) da sujeira, da imundície, da patologia social, que surgem os
discursos de cientificidade na assistência à infância e a preocupação de
construir nos “menores” um modo de subjetividade determinante em
relação aos seus hábitos, aos seus gestos, às suas palavras, ao seu comportamento social, capaz de salvá-los do desregramento. Como consequência disso, de salvar a sociedade de seus efeitos nocivos, e, em certos
momentos da história da República, de garantir o desenvolvimento da
raça brasileira, de promover a segurança nacional e de impedir a instauração do comunismo5 (Rizzini, 2008; 2009).
Com esse objetivo, caridade e filantropia, por meio da assistência, entranham-se na tarefa de prevenir os desvios e tratar os degenerados. A primeira, de natureza religiosa e asilar, com a contenção, o
controle de tempo e a submissão à autoridade. E a segunda, com o que
chamava de gestão técnica dos problemas sociais, isto é, com a aplicação de métodos “científicos” capazes de, concretamente, gerar cidadãos
úteis e independentes da caridade alheia (Rizzini; Pilotti, 2009).
Nesse contexto de resgate da infância, o trabalho se torna
grande aliado, erigindo-se à categoria de único instrumento capaz de
tirar os “menores” da ociosidade e das ruas e de disciplinar seus corpos e suas mentes para torná-los homens em condição de contribuir
para a prosperidade da nação (Rizzini, 2009). Embora tal postura estivesse associada à escravidão, no contexto da industrialização do país, foi
erguido, ao menos no discurso e em face dos pobres e dos “menores”, o
5

O discurso de salvação da criança para garantir o desenvolvimento da raça brasileira,
de promover a segurança nacional e de impedir a instauração do comunismo, foi
amplamente difundido no governo de Vargas e durante a ditadura militar.
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símbolo da cidadania, da justeza de caráter, da pureza de espírito. Para
tanto contou, de um lado com a Lei Trabalhista, que vinculou o exercício de direitos sociais ao trabalho formal, com carteira assinada; e de
outro, repetindo o que já se percebia com os códigos penais de 1830 e de
1890 no código penal de 1940, que previa a punição daqueles que não
desempenhavam o exercício formal de sua força de trabalho. Portanto,
integravam-se pela exclusão, os “vadios”, os “mendigos”, os “desviados”,
ou melhor, aqueles que sofriam toda espécie de estigma, relacionando-os à anormalidade de comportamento.
Em relação aos “menores”, uma especificidade pode ser observada: o discurso higienista, produzido essencialmente por médicos e
juristas no início do século XX, já não admitia sua punição juntamente
com os adultos, para evitar o agravamento do seu desvio, a má influência e a corrupção por parte daqueles que já tinham experiência no
mundo da “sujeira” e da “degenerescência”. Tendo sido promulgado
um Código Civil (1916), destinado somente aos “filhos de família”, faltava, todavia, uma legislação específica que regulasse a forma de tratamento de questões relacionadas aos “menores”, à criança “pobre”, “órfã”,
“abandonada” e “delinquente” (para usar expressões que se vinculam ao
termo), e permitisse ao Estado assistir ao “menor” desde as suas particularidades. Com esse objetivo, surge o Código de Menores de 1927,
que, em conjunto com a Lei Trabalhista, mais uma vez, fará reafirmar-se
a dualidade mundo da ordem/mundo do trabalho, impondo aos desviados a integração pelo trabalho ou, sendo impossível, a repressão e o
confinamento em instituições públicas e privadas6 promovida através
do aparato policial e judiciário (Faleiros, 2009).
Em verdade, a preocupação em “salvar a criança” estava atrelada
diretamente à mudança do perfil socioeconômico do Brasil (Rizzini,

6

Conforme Vicente de Paula Faleiros, as políticas para a infância se realizaram na história brasileira a partir da interação duvidosa entre instituições estatais e privadas.
Trocavam recursos, pessoas e serviços, mas sempre com a perspectiva de uso do
Estado para incremento de patrimônios, do poder e outros fins particulares (2009).
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2008; 2009). A saída do país de uma economia eminentemente agrário-exportadora para a industrialização demandava mão de obra barata e
dócil, o que era incompatível com a existência de um grande número de
pessoas fora do ambiente das fábricas, deixando de gerar riquezas, com
efeito, à margem do controle direto dos dominadores.
Habituadas com os lugares sociais estabelecidos durante a escravidão, as elites intelectuais (que buscavam compatibilizar, através de seus
bacharéis, o liberalismo com as ideias, o formato de poder e de subjetividade gestado no mundo rural) não se sentiam suficientemente seguras para exercer seu domínio político e econômico. A dualidade mundo
da ordem/mundo do trabalho agora se mostra frágil com a presença,
ao mesmo tempo, de imigrantes que se rebelavam contra os patrões e
de um grande número de negros libertos, entre os quais crianças e adolescentes, perambulando nas ruas das cidades sem trabalho, pedindo,
realizando atividades esporádicas e cometendo pequenos delitos para a
garantia de sua sobrevivência.
Não tardaria para que, nesse ambiente propício, surgissem os
discursos do desenvolvimento, da defesa da raça, da criação de uma
identidade capaz de se desatrelar de uma mentalidade própria do
ambiente agrário e vincular-se ao que se poderia chamar “nação civilizada”, como pretexto para políticas de “repressão da ociosidade”, da
prevenção e tratamento de desvios nos “menores”. Assim se construiria
a ponte para o controle e o saneamento moral da família, dita desestruturada, segundo as pretensões do capitalismo industrial e dos interesses
políticos das elites. Ou seja, esse era o modo pelo qual se faria produzir
o operariado nacional ao tempo em que se assimilava e se reafirmava o
modelo tradicional de família, fundado na hierarquia, na pessoalidade,
na passionalidade, na distribuição de privilégios e no controle enérgico
das crianças.
Com este propósito, reuniram-se (em nome da moral, dos bons
costumes, da tranquilidade pública e da paz das famílias), sob liderança
dos juristas, descendentes diretos dos proprietários de terra e principais
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ocupantes dos cargos de poder, as forças policiais, os setores políticos,
os médicos, as associações de caridade e de filantropia para reprimir a
ociosidade. “Embora proibido por lei, era chegado o momento de impor
medidas mais drásticas para impedir o que claramente constituía um
incômodo e uma ameaça” (Rizzini, 2009, p. 115).
Isso porque, durante a escravidão, pessoas vagando pelas ruas,
o mundo da desordem, pouco importava. Os senhores viviam em suas
propriedades rurais dotadas de tudo o quanto necessitavam para a sua
sobrevivência (Holanda, 2009). A existência ou inexistência de pessoas
vagando pelas vias públicas não representavam ameaça ao seu poder
político, a sua forma de produzir riqueza, tampouco geravam incômodo
“às boas famílias”. Com a incorporação da indústria (pertencente aos
latifundiários) ao universo socioeconômico brasileiro, e com o crescimento das cidades – inclusive em importância política –, foi inevitável o deslocamento dos conglomerados de poder do campo para o
ambiente urbano7. O que parecia ser indiferente passou a ser motivo de
preocupação. Reprimir a ociosidade, “salvar a criança”, como pretexto
para alcançar a família, locus dos primeiros contatos dos seres humanos
com a existência, com efeito, refletir-se em toda a subjetividade social,
estava relacionada não apenas à exploração econômica das crianças
“pobres”, “órfãs”, “abandonadas”, “delinquentes”, isto é, dos “menores”,
mas, sobretudo, de determinar os lugares sociais estabelecidos para certas de pessoas e/ou grupos humanos. Era um mecanismo de garantia de
segurança do poder político e econômico das elites.
A estratégia de encaminhamento da criança pobre para o
trabalho articula o econômico com o político, referindo-se ao processo de valorização/desvalorização da criança

7

Vale ressaltar que uma parte dessa elite já estava sediada nas cidades, sobretudo, naqueles centros urbanos em que havia formação superior em Direito e em Medicina.
Pois, em grande medida, era composta pelos filhos dos senhores de terras que saíam
de seus locais de origem para estudar e/ou para exercer a política e a profissão, quase
sempre em concomitância (Adorno, 1988).
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enquanto mão de obra, como se a desigualdade social fosse
natural. Nessa ótica, aos pobres e dominados caberia trabalhar, aos ricos e dominantes caberia dirigir a sociedade. [...]
Os primeiros são desvalorizados enquanto força de trabalho
cuja sobrevivência e preparação escolar ou profissional deve
estar ao nível da subsistência, validando-se, contraditoriamente, o projeto de direção da sociedade, de vida intelectual
que aos segundos caberia (Rizzini; Faleiro, 2009, p. 34).

Mais uma vez, reforça-se a lógica da subjetividade sediada na
relação casa-grande/senzala, em que alguém manda e alguém, com sua
obediência, produz riquezas e poder político para quem exerce as condições de determinação. À diferença de que se substituem os feitores
e capitães-do-mato pelo aparato policial e judiciário. São eles que, no
novo contexto, dão conta daquelas pessoas que desejarem negar a condições de poder estabelecidas.
Nesse sentido, é possível crer que o Código de Menores de 1927 e
a criação de serviços e órgãos, tais como o Conselho Nacional de Serviço
Social (1938), o Departamento Nacional da Criança – DNCr (1940),
o Serviço Nacional de Assistência a Menores – SAM (1941), a Legião
Brasileira de Assistência (1942), o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI (1942), a Delegacia de Menores (1945), o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (1946), a Fundação Nacional de
Bem-estar do Menor (1964), as Fundações Estaduais de Bem-estar do
Menor, bem como o Código de Menores de 1979 defendessem a preservação da família como meio de formação de seres dóceis para a sociedade e/ou para assumirem-se como operários e donas de casa, no caso
das meninas (não obstante se dizerem fundados na ideia de salvação, de
regeneração, de resgate, da infância, pelo controle científico da pessoa).
Embora usassem o trabalho como elemento disciplinador e de civilidade, era o poder doméstico, jamais superado, apenas em nova roupagem, que queriam reafirmar e proteger.
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Não é por acaso que esses órgãos ou serviços sempre tenham
convivido com a violência física e com os castigos cruéis dentro mesmo
de suas instalações ou em espaços sob sua fiscalização. Ante os discursos
de punição e/ou assistência científica a crianças e adolescentes, sempre
houve quem duvidasse da possibilidade de educar “delinquentes” em
escolas de portas abertas e sem castigos corporais. Em outras palavras,
sem a imposição do sofrimento e da violência física como parte do processo educacional. O juiz de menores inspirador do Código de 1927 foi
um desses. Para ele, essas circunstâncias poderiam gerar motins e fugas
(Rizzini, 2009). Afinal, as punições físicas severas, comumente presentes nos espaços domésticos, sempre ajudam a lembrar quem manda e
quem obedece, guardando resquícios dos mecanismos de construção de
subjetividade aplicados ainda no Brasil escravocrata.
Como exemplo, não foi diferente durante a ditadura militar, que
reverenciando a noção de ordem e segurança pela perspectiva da subordinação, da verticalidade das relações, e que, pela tortura nos espaços de
confinamento de crianças e adolescentes “infratores” e da ética católica
tolerante com a violência, reafirma “tradição”, “família” e “propriedade”
em circunstâncias modelares do mundo rural brasileiro dos séculos
VIII e XIX.
O abandono dos castigos físicos e da tortura nos espaços de
internação de adolescentes em conflito com a Lei também não se deu
após o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao generalizar
as categorias criança e adolescente, o Estatuto alia o reconhecimento
da pessoa com idade entre 0 e 18 anos incompletos como sujeitos de
direitos em condição especial de desenvolvimento com a eliminação de
estigmas justificadores de exclusão e de violência. Mas, na prática, passados vinte e um anos da mudança legal de paradigmas, ainda são as
expressões “menor”, “delinquente”, “infrator” que definem o parâmetro
para o atendimento de adolescentes em conflito com a Lei. São o castigo, os maus-tratos e a crueldade o principal elemento “pedagógico”
utilizado nos centros de internação destinados a tal público.
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Isto porque, como diria Carlos Drummond de Andrade, “as leis
não bastam, os lírios não nascem das leis”. A legalidade, por si só, não
consegue mudar cultura, não supera discursos enraizados. À Carlo Levi,
escritor, ensaísta e pintor italiano, “a história tem um coração antigo”.
No atendimento a crianças e adolescentes, é comum observar,
ao longo dos séculos XIX e XX, a existência de instituições, algumas
no âmbito privado, mantidas por senhoras pertencentes às elites locais,
que reproduziam com nova roupagem discursiva práticas elaboradas a
partir de perspectivas teóricas de regimes anteriores8.
No caso específico do Estatuto da Criança e do Adolescente,
mesmo tendo sido criado um sistema de justiça9 pautado na dignidade e no respeito da pessoa humana, o formato autoritário gestado
na vigência da escravidão ainda não foi superado. Em certa medida, à
semelhança do feitor, que, pela prática de diferenciação10 incorporava
um poder que não lhe pertencia, embora precisasse ser reafirmado pela
sua ação; e, de outra, como pais e mães aptos a educar por meio de
“umas boas palmadas”, ou trabalhadores e trabalhadoras dos centros de
internação de adolescentes. Com a diferença de que, nesse último caso,
o poder está introjetado e se deslocalizou, assumem-se pessoalmente
como aqueles que, pela violência, podem corrigir, podem fazer expiar

8

A título de exemplo, pode-se dizer que assim ocorreu com a adoção da doutrina
higienista, eugenista e filantrópica nas instituições de caridade ou a convivência da
Casa da Roda com os hospitais e casas correcionais para crianças e adolescentes desviados; aconteceu com a criação da FUNABEM e das FEBEMs, em espaços relacionados ao SAM; aconteceu com a instauração dos Centros de Internação de Adolescentes
em Conflito com a Lei em espaços em que funcionavam a FUNABEM e as FEBEMs.

9

É uma contradição que, embora admita o discurso da dignidade e do respeito, o sistema de justiça da infância e adolescência, na apuração de ato infracional atribuído a
adolescente, parece se confundir com o próprio atendimento assistencial ao adolescente, eliminando várias das garantias processuais. Como que numa conversa informal, o juiz ou juíza adota a postura de um pai ou de uma mãe que apura a culpa de
um filho e lhe impõe um castigo sem, contudo, dar a ele a oportunidade de produzir
sua defesa.

10

Sobre a prática de diferenciação, observar as ideias de Bauman em Globalização: as
consequências humanas.
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a culpa do adolescente dito infrator, ou, como se diz no âmbito privado
do lar, que se comportou mal.
Esse é o motivo de existirem, mesmo com a mudança de paradigmas promovida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, constatações como aquelas que produzem Vicente de Paula Faleiros e Flávio
Frasseto:
Na cultura e estratégias de poder predominantes, a questão da infância não se tem colocado na perspectiva de uma
sociedade e de um Estado de direitos, mas na perspectiva
do autoritarismo/clientelismo, combinando benefícios com
repressão, concessões limitadas, pessoais e arbitrárias, com
disciplinamento, manutenção da ordem, ao sabor das correlações de forças sociais ao nível da sociedade do governo. As
polêmicas relativas às políticas para a infância demonstram
esse conflito de visões e de estratégias, por exemplo, a que se
refere à divergência entre os que privilegiam a punição e o
que privilegiam o diálogo, a negociação, as medidas educativas (Faleiros, 2009, p. 35).

A política para a infância e juventude, de uma forma geral, e a
segregação juvenil, em especial, encontram seu lugar natural de reflexão
e debate na Política de Direitos Humanos, donde a obscuridade repressiva, reforçada pela hipocrisia salvacionista, esforça-se, cotidianamente,
para retirá-la, como de fato retiram. Ainda hoje os direitos parecem
pouco relevantes neste âmbito, um misto de assistência social com educação, prevalecendo, como historicamente consagrado o ideal de bondade do adulto poderoso de plantão (e são muitos) a dizer o que pode e
o que deve ser feito para o “bem-estar do menor”.
[...] Tem-se a significativa constatação de que o ideal socioeducativo do regime [de internação] persiste, de fato, ainda
como ideal. O inconsistente delineamento de uma estratégia
pedagógica objetivada a inspirar e significar todas as ações
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concretas dirigidas em favor do interno e a dificuldade de
compatibilizar garantia de direitos com os reclamos da disciplina, da ordem e da segurança, restam como um desafio
ainda intransposto. [...] denúncias, resoluções e decisões
judiciais (nem elas) não parecem afetar, como deveriam,
a soberba do executivo deliberadamente omisso, inconsequente, incompetente e impermeável à participação popular.
(Frasseto, 2006, p. 8 e 9).

Afinal, na esfera pública de coloração doméstica, o espaço
público é tratado como lugar do poder privado e sobremaneira se mostra como o lugar do não direito. Agora, ainda mais, na vigência da sociedade de consumo, tem-se enfraquecido a família, mas tem-se mantido a
pessoalidade, a passionalidade e a irracionalidade no trato da segurança
pública, sobretudo na internação de adolescentes em conflito com a Lei.

Considerações finais
Ante a dificuldade de promoção da punição científica para adolescentes em conflito com a Lei, amplamente propagada como garantista,
embora incapaz de promover direitos pelo seu vínculo com a moralização dos seres para o trabalho e para a incorporação na sociedade capitalista, como afirma Foucault, o presente artigo se propôs a discorrer
sobre as nuances histórico-filosóficas que condicionam a produção de
subjetividades e a realização da política no Brasil como impedimentos
à aplicação efetiva da categoria teórica foucaultiana denominada poder
disciplinar, ligada ao processo de cientifização das penas, na internação
de adolescentes.
Com isso, também foi possível perceber que, não obstante a
história e a cultura, portanto, a subjetividade do povo brasileiro, dialogue e sofra influências da forma de pensar “generalizável” ou aparentemente mais evidente no mundo ocidental, não é a filosofia europeia
capaz de lidar com fenômenos e dinâmicas políticas vivenciados no
Brasil. Sobretudo, porque, mesmo este sendo um único país, com uma
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única língua, com traços culturais semelhantes, não há um único tempo
em vigência. Há a concomitância e interação de tempos diversos sendo
vivenciados em distintos lugares.
É possível que em determinadas regiões prevaleça o urbanismo
e a industrialização – embora, como dito, esses não tenham contraditado o modo de subjetividade e os fundamentos de poder preexistentes
–, porém, em outras áreas, são os modos mais autênticos de subjetividade do mundo rural que observamos com mais evidência. Destarte, é
em torno do canavial, do pasto, da lavoura de café, culturas mais tradicionais, e das plantações de soja e de milho, cultivos que aliam com
mais facilidade o mundo industrial com o rural, que gravita a política,
inclusive em âmbito nacional.
Essa é a indicação possível de que, apesar de o poder disciplinar
não ser um fim a ser alcançado, as relações sociais ainda estão influenciadas pelo poder doméstico, argumento plausível para a persistência
dos maus-tratos, dos castigos cruéis, do desrespeito em face das pessoas
que se colocam fora da dualidade mundo da ordem/mundo do trabalho,
tal como os adolescentes em conflito com a Lei.
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Considerações iniciais

O

presente artigo é resultado da atuação dos membros do
Observatório da População Infantojuvenil em Contextos de
Violência (OBIJUV) junto ao sistema socioeducativo no Rio Grande
do Norte. Especificamente, a atividade “Familiares e a luta pela efetividade do Sinase” proporcionou uma visão ampla acerca das principais problemáticas enfrentadas no cotidiano da execução das medidas
socioeducativas no estado. Nesse sentido, buscaremos compreender se
houve avanços em relação à execução dessas medidas com o advento e
implantação da Lei 12.594/12 – Lei do Sinase, por meio de uma reflexão
realizada junto ao diálogo com alguns dos principais atores que compõem o sistema socioeducativo: adolescentes, familiares e profissionais.
Discutiremos os principais aspectos percebidos ao longo de uma série
de visitas às unidades de privação/restrição de liberdade do RN e dos
diálogos realizados com grupos de familiares e de adolescentes que se
encontram inseridos no sistema socioeducativo.
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Obras de autores de diferentes áreas do conhecimento – que
vão desde os estudos acerca da compreensão e tratamento direcionado à população infantojuvenil no Brasil até a compreensão do Sinase
enquanto uma política circunscrita em um modelo específico de sociedade – são materiais importantes para se ter como ponto de partida
nessa discussão. Faleiros (2004) explica que, ao longo da história, ocorre
um processo de confronto de interesses dominantes para manter o lugar
de “menor” ou “obediente” e dos defensores da cidadania ao longo da
vida. Esse confronto de interesses se acirra na medida em que os altos
índices de desigualdade social e a marginalidade à qual os adolescentes
pobres são impostos se tornam um problema social a ser enfrentado por
meio da repressão. No que diz respeito especificamente aos adolescentes
autores de atos infracionais, Trassi (2006) defende que sempre existiu
uma concepção que trata os adolescentes, preferencialmente os pobres,
como perigosos ou potencialmente perigosos.
Nesse sentido, não há como discutir o sistema socioeducativo
descolado de uma compreensão mais ampla da sociedade. Sabemos que
a pobreza e a violência se apresentam como uma expressão da “questão
social”, que de acordo com Iamamoto (2007), pode ser apreendida como
o conjunto de expressões das desigualdades da sociedade capitalista
madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte
da sociedade. Em outras palavras, a “questão social” é oriunda do processo de desigualdade – aqui entendida como distribuição diferenciada
dos bens socialmente produzidos – intensificado no modo de produção
capitalista, que produz uma generalização exacerbada da pobreza, ao
mesmo tempo em que se aumenta consideravelmente a capacidade de
se produzir riquezas (Netto, 2001). Dessa maneira, é preciso enxergar
a política de socioeducação como uma resposta do Estado em tentar
minimizar essa expressão da “questão social”, o que, necessariamente,
implica em limites na sua execução, visto que, ao mesmo tempo em que
o sistema socioeducativo se propõe a ser uma alternativa pedagógica
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para os adolescentes, também se apresenta como um dos principais violadores de seus direitos.
A partir disso, é preciso problematizar a visão predominante na
sociedade dos adolescentes que cometeram atos infracionais enquanto
indivíduos que devem ser tratados pela via da repressão e da segregação,
bem como a fragilidade das políticas públicas, tanto na execução das
próprias medidas socioeducativas como na articulação da rede de serviços para a proteção do adolescente e o fortalecimento de sua família.
Diante dessas considerações, apresentaremos um breve histórico acerca
da atenção aos direitos da infância e adolescência, e, em seguida, teremos uma discussão a respeito da implantação do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo, bem como um panorama da sua execução no estado do RN.

Histórico da atenção à infância e adolescência no Brasil
Na história do atendimento à criança e ao adolescente no Brasil
há, desde o período colonial, uma longa tradição assistencial e repressiva (sobretudo com aqueles que transgrediam as regras vigentes) com
políticas paternalistas e higienistas que tinham como principal objetivo
a contenção desses adolescentes, a fim de promover a ordem social. Os
Códigos de Menores de 1927 e 1979 baseavam-se na doutrina da situação
irregular, que considerava irregular a situação de crianças e adolescentes
que estivessem fora dos padrões morais, higiênicos e comportamentais
da época. A eles era oferecida uma educação que perpassava a política
de assistência e de segurança do país por meio do isolamento e da reclusão, que objetivava a recuperação dos “menores delinquentes”.
Na Era Vargas foram criadas as delegacias de menores e o Serviço
Nacional de Assistência aos Menores (SAM), que tinham o objetivo de
lidar com as crianças e adolescentes autores de atos infracionais, ou,
simplesmente, com aqueles considerados suspeitos e criminosos pelos
padrões da época. Em 1964, ano em que se instaura a ditadura militar
no Brasil, o SAM é substituído pela Fundação Nacional do Bem-estar
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do Menor (FUNABEM), desvinculando-se do Ministério da Justiça e
passando a ter administração própria. Em cada estado brasileiro foi
criada uma Fundação de Bem-estar do Menor (FEBEM), que recebia
adolescentes autores de atos infracionais, bem como os que se encontravam em situação de rua devido à fragilidade ou ausência de vínculos
familiares. Na prática, a FUNABEM continuou a reproduzir os modelos
anteriores, baseados na repressão e na punição, e acentuados pela violência característica da ditadura militar no país.
Posteriormente, foram ocorrendo uma série de lutas e pressões sociais, articuladas principalmente pelos movimentos sociais, para
que a população infantojuvenil passasse a ser vista não mais enquanto
objeto, mas como sujeito de direitos, e para que a doutrina da situação irregular fosse substituida por leis e políticas públicas na perspectiva de uma proteção integral a esses sujeitos. Como aponta Faleiros
(2004), essas mobilizações levaram à Assembleia Constituinte de 1986
uma proposta que defendia a doutrina da proteção integral, ao considerar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, com prioridade
absoluta, e como pessoa em situação peculiar do desenvolvimento. Isso
implica que não se trata de enfocar somente na pobreza, no trabalho
ou no assistencialismo, mas sim de destacar a proteção integral como
direito, e as medidas socioeducativas não como repressão, isolamento,
mas como um processo de responsabilização educativa para a mudança
de trajetória, com ênfase nas políticas públicas e no apoio sociofamiliar.
Na constituição de 1988 foi aprovado o artigo 227 que consagra a doutrina da proteção integral e que está regulamenta a Lei nº. 8.069 de 13 de
julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O ECA já apresenta, desde seu lançamento em 1990, diretrizes
específicas em relação aos adolescentes autores de atos infracionais. No
entanto, como referem Digiácomo & Digiácomo (2010), as disposições
das legislações referentes à garantia dos direitos da população infantojuvenil – que romperam paradigmas em muitos aspectos – ainda hoje
são desconhecidas pela maioria da população e vêm sendo sistematicamente descumpridas pela administração pública. Nesse sentido, a
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partir da necessidade de produzir parâmetros mais objetivos e diretrizes mais especificas, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase), que reafirma as diretrizes do ECA sobre a
natureza pedagógica da medida socioeducativa, bem como regulamenta
a sua execução.

Sinase: contexto histórico e diretrizes
O Sinase foi elaborado em 2006 e apresenta uma série de diretrizes e orientações para a equipe técnica trabalhar e acompanhar os
adolescentes e seus familiares, além de discussões para toda a sociedade acerca das condições que levam à prática dos atos infracionais.
Representa um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios de
caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que
envolve desde o processo de apuração do ato infracional até a execução
da medida socioeducativa. Esse importante instrumento legal tem como
principal objetivo desenvolver uma ação socioeducativa sustentada nos
princípios dos direitos humanos. Além disso, é fruto de construção
coletiva, a partir de uma série de debates organizados pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, bem como
pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA). Os diversos autores que construíram o Sinase, em quase
uma década, apontam para a necessidade de um pacto social em torno
dos adolescentes em conflito com a Lei, que devem articular o governo
(em seus diversos níveis), as famílias, a sociedade e o Estado. Em abril
de 2012, foi sancionada a Lei nº. 12.594, chamada de Lei do Sinase, que
consiste no instrumento jurídico-normativo decorrente desse acúmulo
de debates anteriores acerca da garantia de direitos de adolescentes que
cometeram atos infracionais.
O Sinase foi construído a partir de uma série de princípios fundamentais, destacando-se, entre eles, o da responsabilidade solidária da
família, da sociedade e do Estado pela promoção e defesa dos direitos
de crianças e adolescentes, que, em consonância com o Plano Nacional
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de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária, defende que a sociedade e o poder
público devem garantir as condições básicas para que as famílias possam se organizar e se responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento
de seus adolescentes. Nesses instrumentos legais parte-se do entendimento que as famílias que apresentam dificuldades na criação de seus
filhos estão inseridas, de forma indissociável, em um contexto social de
vulnerabilidade, muitas vezes com privação de direitos básicos à saúde,
educação e habitação, além de exposição frequente à violência, entre
outras questões. Nesse sentido, entende-se que as famílias devem ser
assistidas por políticas de apoio sociofamiliar para que consigam, de
fato, cuidar e dar o suporte necessário aos seus adolescentes para a superação dos contextos de atos infracionais, visando a construção de novos
projetos de vida.

Sinase no RN: avanços e impasses
No Rio Grande do Norte, a FEBEM foi instalada em 1979 e, a
partir de 1994, a administração do sistema socioeducativo no estado
ficou sob a responsabilidade da Fundação da Criança e do Adolescente
(FUNDAC), uma autarquia ligada ao poder estadual. Atualmente, as
medidas socioeducativas em meio aberto – Liberdade Assistida (LA) e
Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) – são executadas em âmbito
municipal, geralmente pelos profissionais dos Centros de Referência
Especializada em Assistência Social (CREAS), que acompanham os
adolescentes e seus familiares, enquanto a execução das medidas de privação de liberdade é de responsabilidade da própria FUNDAC.
O sistema socioeducativo de privação de liberdade do RN é
composto por oito unidades, sendo quatro na capital Natal, uma em
Caicó e três em Mossoró, entre internação masculina, feminina e semiliberdade. Atualmente, devido à falta de infraestrutura adequada, todas
as instituições se encontram em interdição parcial ou total. Entre as
unidades totalmente interditadas encontra-se o Centro de Educação
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(CEDUC) Pitimbu – unidade de internação masculina localizada em
Parnamirim, município da região metropolitana de Natal –, que atende
adolescentes da capital e de toda a região metropolitana. Essa unidade
está interditada desde agosto de 2012, por problemas na estrutura física,
hidráulica e elétrica.
Assim como na maior parte do país, apesar dos esforços dos
movimentos sociais e da criação de instrumentos legais fundamentais (como o ECA e o Sinase), a situação dos adolescentes no sistema
socioeducativo do RN continua extremamente precária, não fazendo
justiça, inclusive, ao termo socioeducação. Em geral, não existem planejamentos ou atividades pedagógicas, as estruturas físicas são precárias
e falta preparação das equipes técnicas. Os adolescentes e seus familiares vivem situações de violações de direitos, inclusive com casos de
homicídio e suicídio de jovens que se encontram em cumprimento de
medidas socioeducativas e, portanto, sob a responsabilidade do Estado.
As constantes fugas e rebeliões demonstram que as medidas não vêm
conseguindo cumprir seu papel pedagógico e, de acordo com dados da
FUNDAC, entre 2004 e 2012, foram assassinados 130 adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa no RN.
A maior unidade de internação do estado, o CEDUC Pitimbu,
chegou a atender até 40 adolescentes antes das interdições parcial e
total. Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do
RN, a deficiência no atendimento socioeducativo na modalidade de
internação se agrava desde 2007, quando foi formalizado o Termo de
Ajustamento de Conduta, a fim de resolver as condições consideradas
desumanas pelas autoridades (as péssimas condições de habitação, salubridade e higienização).
A interdição do CEDUC Pitimbu ocupou significativo espaço
na mídia local. Mas, infelizmente, a preocupação maior da sociedade – e
de muitas autoridades – não estava voltada para as péssimas condições
e situações de violação do sistema socioeducativo no estado, mas com
a garantia da segregação dos “perigosos adolescentes em conflito com a
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Lei”, que seriam uma grande ameaça para a sociedade natalense. Logo, é
possível perceber que, apesar dos avanços na legislação, a compreensão
que a sociedade apresenta do sistema socioeducativo não difere tanto
das ideias presentes nos períodos históricos comentados anteriormente.
Sobre essa questão, Rosa, Vicentim e Broide (2012) comentam acerca da
gestão dos indesejáveis e perigosos pela radicalização da política punitiva como resposta ao aumento da desigualdade social, da violência e
da insegurança. Para a mídia e a sociedade, as políticas públicas para a
juventude devem se resumir simplesmente a estratégias de controle, o
que, por sua vez, amplia o distanciamento e aumenta as dificuldades de
inserção e participação social da juventude.
Diante da impossibilidade de internação de adolescentes em
Natal, e da pressão social para que os adolescentes não ficassem soltos
pela cidade, foi feito um acordo entre a FUNDAC e o poder judiciário
em que os adolescentes que precisassem cumprir medidas de privação
de liberdade seriam encaminhados ou para a unidade de semiliberdade
de Natal, ou para a de privação de liberdade de Mossoró ou Caicó.
A unidade de semiliberdade foi interditada totalmente em março
de 2013, após a morte de um adolescente dentro da unidade, devido
às inimizades existentes dentro do grupo de socioeducandos. Também
houve relatos de ferimentos a adolescentes e a profissionais. Como não
foi a primeira vez que isso ocorreu e a equipe relatava falta de segurança
e condições de trabalho, o juiz da Vara da Infância e Adolescência, responsável pela execução das medidas socioeducativas, decidiu pela interdição total da unidade.
Além disso, a população do bairro Nazaré, zona oeste de Natal,
onde se localiza a unidade de semiliberdade, está em campanha para a
remoção dessa unidade do bairro, com a construção de abaixo-assinados e o apoio de lideranças políticas locais, afirmando que os adolescentes colocam em perigo toda a comunidade. Manifestação semelhante já
ocorreu outras vezes em Natal: em um bairro da zona sul da cidade, os
moradores pediram a retirada dos adolescentes de Casas de Passagem,
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que foram proibidos de circular nas ruas por “colocarem em risco a
segurança das crianças e adolescentes residentes no bairro”. Essas manifestações explicitam a diferença de concepção e de tratamento destinado
à população infantojuvenil de classe média e às crianças e adolescentes
pobres, que continuam, em pleno século XXI, sendo criminalizadas e
violadas em seus direitos das mais diversas formas, por serem parte de
uma classe social que é incluída perversamente na sociedade. Tal fenômeno expressa a violação do direito à convivência comunitária preconizada nas normativas legais relativas à infância e adolescência no Brasil.
O município de Mossoró, por sua vez, é distante cerca de 280
km de Natal e, mesmo com essa distância, passou a receber os adolescentes provenientes da capital, em virtude da falta de unidade de internação que pudesse atendê-los na referida cidade. Em março de 2013, o
CEDUC Mossoró abrigava 22 adolescentes, dos quais 20 eram provenientes de Natal e apenas 02 da cidade de Mossoró. A mudança do local
de internação dos adolescentes de Natal para Mossoró causou sérios
transtornos, sobretudo pela violação do direito à convivência familiar e
comunitária, uma vez que, de acordo com o Sinase, o adolescente deve
cumprir a medida em instituição próxima a sua residência.
O CEDUC Mossoró foi construído dentro dos parâmetros arquitetônicos previstos pelo Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, no entanto, a instituição localiza-se fora da cidade, com
um difícil acesso em meio à vegetação do sertão, e já se encontra com a
estrutura bastante depredada.

Familiares e adolescentes em busca
de garantia de direitos
A ação de extensão “Familiares e a luta pela efetividade do
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo”, teve o objetivo de
trabalhar a participação política dos adolescentes e de suas famílias no
processo socioeducativo. Além disso, o projeto visou promover discussões acerca da atual situação desse sistema, a partir de visitas técnicas às
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instituições e diálogos com os atores envolvidos com a socioeducação
no estado.
O projeto foi pensado a partir da compreensão do papel fundamental da família no processo de desenvolvimento do adolescente,
principalmente no contexto da socioeducação, além da importância
de se refletir sobre o lugar das famílias na gestão participativa prevista
pelo Sinase e na construção dos planos estaduais e municipais de atendimento socioeducativo. A expectativa era de que as famílias pudessem
assumir um papel mais protagonista no processo socioeducativo dos
adolescentes, na luta e corresponsabilização pelo cuidado e educação de
seus filhos e filhas.
Os relatos apresentados aqui se referem à primeira parte do projeto, que consistiu na visita técnica às instituições e equipes de trabalho, bem como no início da segunda etapa, que consiste em encontros,
reuniões e oficinas com os adolescentes e com as famílias. A segunda
etapa do projeto estará aqui representada no diálogo com os familiares, que ocorreu a partir dos quatro primeiros encontros com mães e
pais, bem com os adolescentes que estão em cumprimento de medida
socioeducativa.
Os encontros com os grupos de familiares do sistema socioeducativo começaram no mês de março de 2013. Com periodicidade quinzenal (na semana em que não ocorre a visita aos filhos em Mossoró),
a participação tem sido predominantemente das mães, mas também
participam pais e tias de adolescentes. As famílias de todos os adolescentes que se encontram em cumprimento de medida de privação de
liberdade foram convidadas a participar da atividade, no entanto, muitas não podem comparecer por não possuir condições materiais de
deslocamento até o local onde se realizam os encontros, por questões
de trabalho ou do cuidado com outros filhos. Dessa forma, a média de
participantes por grupo foi entre quatro e cinco familiares.
Quanto ao grupo dos adolescentes, participaram dos encontros
os socioeducandos do CEDUC Nazaré (Semiliberdade) que estão em
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acompanhamento domiciliar, realizado pela equipe técnica da instituição, enquanto a mesma se encontra interditada; as adolescentes do
CEDUC Padre João Maria, unidade que recebe adolescentes do sexo
feminino para o cumprimento de internação provisória, privação e restrição de liberdade; e os jovens do CEDUC Mossoró, muitos oriundos
de Natal ou da região metropolitana, que não estão recebendo visitas,
seja porque os vínculos familiares e comunitários já se encontram rompidos, seja devido à dificuldade das famílias irem até Mossoró.
No escritório regional da FUNDAC de Mossoró, onde encontramos a assistente social que nos conduziu na visita às unidades da
cidade, foi possível perceber uma grande agitação fruto de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) lançado pelo Ministério Público e parceiros que, visando superar as condições caóticas do sistema socioeducativo do RN, exigia, entre outras questões, a apresentação e disposição
imediata dos funcionários da FUNDAC para o trabalho nas unidades
de privação de liberdade. Percebeu-se que o quadro de funcionários é
composto, basicamente, por pessoas contratadas nos anos 1990, indicando que uma parte significativa dos funcionários é formada por idosos. Muitos não se encontram disponíveis para o trabalho por questões
de saúde, além do fato de que são profissionais que atuavam desde antes
da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e não passaram por capacitações que os ajudassem a incorporar a doutrina da
proteção integral em seu cotidiano institucional.
Foi percebido e relatado também grande defasagem de profissionais, tanto para compor as equipes técnicas quanto de educadores
sociais. Essa situação tem implicação direta na execução das medidas,
impossibilitando a utilização de estratégias pedagógicas na rotina das
instituições e afetando o trânsito dos adolescentes pelas unidades nos
horários das refeições e das atividades de música e artes. O CEDUC
Mossoró se encontra sobrecarregado por estar com a equipe desfalcada,
sem psicólogos, com um número bastante reduzido de educadores
sociais e sem repasse de recursos financeiros para consertos e manutenção do espaço físico.
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Os familiares reconheceram os esforços particulares de alguns
educadores e técnicos, mas apontaram que eles não dispõem dos recursos para efetivar seu trabalho, e que são geridos por um Estado e um
Sistema de Justiça que não estão preocupados com os pobres, a não ser
com sua punição. Um exemplo dessas reflexões são as falas1 da senhora
“A”:
Se eu tivesse oportunidade de falar com o juiz, eu ia dizer a ele
que a justiça só sabe julgar os pobres”, e “eu gosto de todas que
trabalham ali, querem bem ao meu filho, se preocupam, tentam conversar quando ele está muito quietinho, mas eu sei que
tem situações ali que elas não podem mandar nem controlar,
que nem a vez que os meninos brigaram com a promotora e
com a polícia, e depois tocaram fogo nos colchões.

Outra questão discutida em relação às equipes que trabalham
nas unidades foi a de haver, basicamente, mulheres idosas para trabalhar com adolescentes do sexo masculino, o que, segundo eles, tem
implicações na realização de atividades como, por exemplo, a prática de
futebol e outros esportes, no próprio trato com os jovens e nas questões
de segurança.
Uma constatação preocupante nas visitas foi a reprodução de
discursos do senso comum por parte dos profissionais do sistema socioeducativo, acerca dos adolescentes e de seus familiares. Como explica
Rosa et al. (2012), muitas vezes, a nomeação do ato infracional e do
adolescente como delinquente diz respeito menos ao ato em si e à sua
gravidade, e mais à leitura social preestabelecida sobre o autor do ato.
Essa questão está em jogo na criminalização dos adolescentes autores
de atos infracionais. A senhora “J” compartilhou com o grupo, de forma
muito emocionada, seu desgaste com o julgamento da comunidade e da
família sobre seu filho, que, no município do interior em que residem,
1

Optamos por marcar as falas dos entrevistados entre aspas e com itálico. Essas estão
apresentadas em sua linguagem original.
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é tomado como “bode expiatório”, responsável por todas as desordens
e confusões que ocorrem na cidade. Ela contou que em uma de suas
visitas ao filho, quando foi acompanhada por uma conselheira tutelar
no carro disponibilizado pelo município, a conselheira observou que
ela levava alimentos e produtos de higiene para o adolescente e comentou: “está vendo? É por isso que esses meninos fazem o que fazem. Eles
cometem os crimes e as mães trazem biscoitinho, perfumes... Só fazendo
os gostos deles”.
Em relação às famílias, o discurso principal é o da culpabilização, com atribuição da culpa do fracasso do adolescente à “má criação
dada pelos familiares” e à “desestruturação das famílias”. Foi relatado que
muitas vezes existem conflitos entre os técnicos e as famílias, sobretudo
quando estas questionam sobre as violações de direitos e, em geral, são
os familiares que aceitam as situações de violações com medo que seus
filhos/filhas sofram as represálias por seus questionamentos. Na cidade
de Mossoró, os técnicos relataram que não têm sequer tempo para o
diálogo, pois os familiares querem aproveitar todos os minutos possíveis
ao lado dos filhos, já que só os encontram a cada quinze dias. Algumas
famílias passam ainda mais tempo sem contato com os adolescentes,
visitando-os a cada mês, somente. Nas unidades da capital foi possível
perceber que alguns técnicos, ao visitarem as famílias, geralmente, se
preocupam mais com os relatórios para o juiz, mas não enxergam as
famílias como parte fundamental do processo.
Os profissionais comentaram sobre famílias que “não ajudam o
trabalho”, pois levam drogas, celulares e “estimulam a baderna em seus
filhos”. De acordo com os profissionais, essas situações aconteceriam
porque as famílias têm medo dos adolescentes ou por serem “desestruturadas” e escolherem “seguir o mau caminho mesmo”. Foram comentados
muitos aspectos em relação às famílias, desde casos em que os familiares tratavam o adolescente que cometeu homicídio como herói, como
também a culpabilização, além das tentativas – sem sucesso – de aproximação dos núcleos familiares. Em relação às famílias, Guará (2005)
aponta que os recursos de apoio, que alterariam as condições da família,
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ficam dispersos na política de assistência social, são desarticulados e
irregulares e acabam chegando tarde demais para prevenir ou corrigir
as situações que podem favorecer os contextos de violência e violações.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao prever a responsabilidade
compartilhada pela família, sociedade e Estado, traz a compreensão de
que o Estado deve garantir os mínimos sociais, que permitam a atuação da família enquanto uma entidade que possa facilitar o desenvolvimento dos adolescentes. Diante dos relatos apresentados, percebemos
que não só existe uma desresponsabilização do Estado, como também o
recrudescimento da criminalização desses adolescentes, bem como de
seus familiares.
Em Mossoró, os profissionais relataram que tanto os adolescentes quanto os seus familiares ficaram inconformados com a mudança
forçada da cidade em que os adolescentes cumprem a medida de internação, o que aumentou significativamente as fugas e os atos considerados indisciplinados dos jovens. No grupo, as famílias expressaram a sua
revolta e tristeza diante dessa situação, e comentaram as dificuldades
da viagem entre Natal e Mossoró para a visita aos adolescentes, como
expressou o pai “A”: “o que acontece dentro do carro é crítico, o povo vai
apertado, vomitando. Da última vez teve uma mãe que defecou dentro do
ônibus por medo e vergonha de pedir ao motorista para parar”. A senhora
“G” completou: “porque o certo era o CEDUC daqui abrir. Todo dia eu
peço a Deus por isso”. Ele contou ainda que as famílias levam os materiais de limpeza para a higienização dos alojamentos dos filhos, como
vassouras, sabão em pó e rodo, revelando que as visitas das famílias são
estimuladas pelas unidades não pela importância da relação, mas porque são as famílias que levam os gêneros alimentícios e os produtos de
higiene, que deveriam ser providos pelo Estado.
Um tema que não poderia ficar fora das discussões do grupo,
devido à angústia e sentimento de impotência que causa nos familiares,
são as violências vivenciadas pelos adolescentes e pelas próprias famílias. Esses fatores acabam gerando adoecimento físico e mental, além de
descrença na justiça e no sistema socioeducativo. Foram muitos relatos
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de violências cometidas, sobretudo, por policiais, conforme relatado por
uma mãe: “lá em Mossoró meu menino levava era choque, paulada, chega
dava nó nas canelas [...] Giravam os braços dos meninos pra trás pra quebrarem, e diziam que se contassem pras mães eles iam apanhar mais, aí
eles não queriam nem falar com a gente”.
A violência atinge também a família de diferentes formas, inclusive com adoecimentos físicos e psíquicos. Uma das mães contou um
episódio em que teve a casa invadida por policiais na madrugada. Eles
a ameaçaram, apontando uma arma para sua cabeça caso seu filho não
aparecesse. Ela temeu muito que eles pegassem seu outro filho para se
vingar do que estava cumprindo a medida socioeducativa. Essa mãe, e
outras mães comentaram como estão “mal dos nervos”, tendo sido várias
vezes hospitalizadas com pressão alta ou outras formas de adoecimento,
e afastadas de seus trabalhos devido ao impacto da violência vivenciada
por seus filhos e, consequentemente, por elas mesmas.
O medo de represálias aparece sempre no discurso dos familiares, por ser conhecidamente uma prática comum, a chamada voz do
silêncio, em que os adolescentes devem ficar calados em relação às violações sofridas, pois, caso contrário, receberão represálias na forma de
mais violência. “J” contou que seu filho não comenta nada acerca das
violações sofridas, e “C” explicou: “é porque eles têm medo que a gente
denuncie aos Direitos Humanos e a polícia se vingue, até mate eles”.
Outra questão central trabalhada nos grupos foi a do direito
à informação, uma vez que a maioria dos pais pedia orientações por
não compreender a medida socioeducativa do filho, nem os períodos, e menos ainda os seus direitos e os direitos dos adolescentes. No
segundo encontro foi questionado se algum dos participantes conhecia
ou já havia ouvido falar no ECA. A resposta de todos foi negativa, com
exceção da senhora “M”, que lembrou que “Papinha [apresentador de
programa policial local] vive falando, tem raiva disso aí. Mas não sei
direito o que é não”. Nos encontros seguintes foram trabalhados então
os princípios do ECA, Sinase e Plano Nacional de Promoção, Proteção
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e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar
e Comunitária.
Alguns dos direitos dos adolescentes identificados como violados por seus familiares foram o direito à educação, já que parte significativa dos jovens não frequenta a escola, não existe planejamento
pedagógico e nem uma rotina de atividades para os adolescentes, de
modo que os adolescentes passam o dia ocioso no interior das unidades.
A precariedade do acesso à segurança e à saúde também foi apontado
enquanto uma violação de direitos, devido a diversas situações: morte
de um adolescente, parte da instituição incendiada, adolescentes doentes e sem atendimento e adoecimento dos jovens devido às péssimas
condições de habitação e higiene nos alojamentos.
Em relação ao direito de defesa técnica qualificada, que também
vem sendo constantemente violado no sistema socioeducativo do Rio
Grande do Norte, “L” expressou sua revolta: “eu me revolto com a justiça
mesmo, porque eles não ouvem o lado menos poderoso, os pobres. E a gente
tem medo porque a gente não tem dinheiro, aí eles podem querer descontar no filho da gente”. O pai “W” completou: “vivemos em uma sociedade
em que a justiça pode tudo, e nós nada, temos que ficar calados. Se falar a
verdade já é desacato à autoridade”. Vários familiares contaram que nas
audiências de seus filhos não houve presença do defensor público, e que,
em alguns casos, quando o defensor esteve presente não pronunciou
nenhuma palavra. O familiar “A” contou que na audiência do filho o
defensor público não participou efetivamente, o que o deixou completamente frustrado, pois “se soubesse que não ia defender eu arrumava,
não sei de onde nem como, mas arrumava um advogado para defendê-lo”.
O direito de acesso à justiça é mais um dos que estão preconizados no
Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que nenhuma audiência
deveria ocorrer sem a presença de um defensor público ou advogado
que acompanhasse os adolescentes.
Com relação aos encontros com os adolescentes, optamos por
um primeiro momento de sondagem de expectativas após a apresentação
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do projeto e também de aproximação da equipe do projeto com os
meninos e meninas que estão em cumprimento de medida. Surgiram
diversas questões, algumas referentes ao cumprimento da medida e
a instituição, outras relativas ao próprio contexto de vida dos jovens,
assim como questões referentes a reclamações, indignações, revolta e
sofrimento experienciados no interior das unidades.
Alguns relatos chamam bastante atenção por serem comuns
a todos os grupos, como a questão do desconhecimento do processo
socioeducativo. Assim como as famílias, os jovens desconhecem os seus
direitos básicos no período de cumprimento da medida, além da forma
como ocorre o processo socioeducativo e a existência de outras medidas.
Há um entendimento de que eles estão sendo responsabilizados pelo
que fizeram, no entanto, as condições estruturais e de recursos humanos (que devem ser garantidas para o efetivo cumprimento das medidas na sua dupla face: sancionatória e pedagógica) não são conhecidas
pelos adolescentes e, dessa forma, eles não sabem o que podem ou não
exigir que seja garantido a eles. Nesse sentido, muitas são as violações
de direitos sofridas no interior das unidades, violações que vão desde
a ausência de um projeto pedagógico, com atividades programadas e a
construção do Plano Individual de Atendimento (PIA), até situações de
tortura física e psicológica.
A gravidade dessas situações é alarmante. Observamos um julgamento e condenação que vão para além do sistema socioeducativo, que
permeiam a sociedade, a mídia e o Estado, independentemente da sentença. A diretriz dos sujeitos de direitos, que preconiza o Sinase, muitas
vezes é esquecida, e se considera apenas o ato praticado, em detrimento
da história de vida do sujeito por trás do ato infracional, construída em
meio a diversas privações e situações violadoras de direitos.
É preciso garantir os demais direitos que os jovens possuem,
ainda que eles estejam privados de liberdade, tais como o acesso à educação, saúde, segurança e subsídio para a construção de projetos de
vida. No caso do CEDUC Mossoró, a educação acontece de forma muito
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precária. Um dos adolescentes relatou que não sabe ler e nem escrever
e que já informou isso às professoras, no entanto, elas continuam insistindo em ensinar matemática e desconsideram a necessidade e vontade
do adolescente de ser alfabetizado. Há dúvidas e curiosidades acerca
do mundo do trabalho, no que diz respeito à oferta de cursos profissionalizantes, profissões, mercado de trabalho. Um dos jovens falou no
interesse em cursos de informática, outro falou na vontade de ser eletricista. Tais jovens, apesar da pretensão de fazer um curso ou se inserir no
mercado de trabalho quando egressos da medida socioeducativa, são os
mesmos que não têm a alfabetização necessária para que possam dar o
primeiro passo.
Algumas declarações dos adolescentes demonstram uma compreensão de si e do mundo bastante peculiar, que diz respeito à forma
como se enxergam, durante o cumprimento da medida socioeducativa,
por exemplo:“nós não é bicho, ‘tamo’ pagando pelo que a gente fez”, “aqui
dentro a pessoa não é nada, não pode se defender” e “aqui é mais seguro
do que na rua, porém se sente preso e amarrado”.
A respeito da redução da idade penal, um jovem em cumprimento de semiliberdade acredita que: “tem adolescente/jovem que pratica algo, mas tem a chance de mudar no sistema socioeducativo...”. Nessa
declaração, ele contrapõe o sistema socioeducativo com o sistema penal
dos adultos e acredita que, por mais caótica que esteja a situação, ainda
é possível que os jovens construam novas possibilidades e projetos de
vida. Por outro lado, ao mesmo tempo afirma que “cumprir semiliberdade, pode até piorar, pela facilidade de entrar tudo lá dentro [entrada
fácil de drogas]”, denunciando a fragilidade e falta de segurança da instituição, que deveria garantir condições adequadas para os jovens cumprirem suas medidas.
Vimos ainda que muitos adolescentes e jovens não possuem o
PIA, que é um instrumento fundamental no processo socioeducativo
dos adolescentes, e deveria ser construído em conjunto com os socioeducandos, as famílias e a equipe técnica. A ausência do PIA implica
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em uma série de faltas, visto ser por meio do plano que são traçados os
objetivos e metas referentes às esferas da vida dos adolescentes e é partir
disso que são pensadas as propostas para adequar a medida às necessidades dos jovens e ao princípio de socioeducação.

Considerações finais
Dando continuidade às ações pensadas para o projeto, serão
realizados encontros com familiares e adolescentes ao longo do ano,
e, possivelmente, ocorrerão ações e implicações políticas das famílias
e adolescentes, que precisam ter acesso e assumir seus lugares de protagonistas na luta pela efetivação do Sinase e de seus direitos enquanto
adolescentes, famílias e cidadãos brasileiros.
A execução desse projeto de extensão tem se mostrado relevante
e instigante tanto para o OBIJUV quanto para as famílias e adolescentes
que protagonizam a sua execução, a partir das falas e expressões dos
participantes. Ao proporcionar o espaço de diálogo e troca de conhecimentos nos grupos, é possível criar um lócus de empoderamento
político na medida em que as experiências de violações que antes eram
individuais de cada família/adolescente passam por um processo de
coletivização. Assim, abre-se margem para a ação política em prol da
garantia de direitos desses sujeitos, bem como para um aprimoramento
do processo socioeducativo dos adolescentes.
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Redes de apoio social e
atendimento a crianças e jovens
em contextos de violência no
RN: redução da responsabilidade
governamental x redução
da maioridade penal
Marcus Vinícius Pereira Júnior

Considerações iniciais

A

vida das crianças e jovens1 no Brasil pode ser vista das mais
variadas formas, considerando que estão espalhadas pelas ruas,
escolas, praças, fazendas, parques, campos de futebol, zona urbana ou
rural. Existe uma infinidade de meninos e meninas que têm os seus
direitos materializados e outros tantos com os direitos desrespeitados.
Porém, o observado é que a cada dia o direito da infância e juventude é
mais estudado e, contraditoriamente, continua a não fazer parte da vida
dos pequenos brasileiros.
Quanto às redes de apoio social e atendimento a crianças e
jovens em contexto de violência, impõe-se considerar, nessas linhas
iniciais, que não existem dados precisos no Rio Grande do Norte para
identificar quantas são as vítimas. O que ressalta a desobediência por

1

Nos termos do Art. 2º da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente) é considerada criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos e o adolescente entre doze e dezoito anos de idade. Ressalte-se, por oportuno, que o Art. 227 da
Constituição da República inseriu os jovens como sujeitos de proteção especial.
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parte do Poder Executivo e Legislativo ao estabelecido no Art. 227 da
Constituição da República, que garante a concretização dos direitos das
crianças, adolescentes e jovens com prioridade absoluta.
Nesse contexto de violência, em que sequer existem vagas para
internação de adolescentes acusados da prática de homicídio2, surge
na sociedade brasileira, com forte apelo emocional produzido pela
imprensa, a discussão relativa à redução da maioridade penal3 para
dezesseis anos, sem que a sociedade perceba que, na verdade, as crianças e jovens brasileiras são vítimas de violência por parte do poder
público e da própria sociedade, na medida em que não têm acesso aos
direitos fundamentais4. Partindo dessa ideia de violação dos direitos
das crianças e jovens brasileiros, buscaremos no presente artigo identificar os direitos fundamentais das crianças e jovens que devem ser concretizados com prioridade. Realizaremos uma abordagem crítica acerca
do trabalho dos atores do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças
e Jovens5 e analisaremos as redes de apoio social e atendimento a crianças e jovens em contexto de violência no RN.

2

Atualmente, não existem no estado do Rio Grande do Norte locais para internação
de adolescentes acusados da prática de atos infracionais, como pode ser verificado
na leitura da notícia: “Sem local para internação, Justiça libera adolescentes infratores no RN. Juiz alega que centros educacionais do estado não têm estrutura adequada. Em quatro dias, 11 voltaram para casa, mesmo tendo cometido homicídios”.
Acesso em 03 de junho de 2013, em http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/
noticia/2013/02/sem-local-para-internacao-justica-libera-adolescentes-infratores-no-rn.html.

3

De acordo com o Art. 228, da Constituição da República, são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. As pessoas
com idade entre doze e dezoito anos incompletos são sujeitas às sanções previstas
na Lei nº. 8.069/90 (ECA), ao estabelecer as medidas socioeducativas que devem ser
cumpridas para os autores de atos infracionais.

4

Os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura,
dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária (Art. 227).

5

Conforme estabelece a Resolução nº. 113/2006 do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CONANDA, órgão público paritário entre governo e sociedade civil, o Sistema de Garantia dos Direitos Humanos da Criança e
do Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no
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Constituição Federal e direitos fundamentais
Após a promulgação da Constituição da República Federativa
do Brasil em 1988, o estudo sobre os direitos fundamentais ganhou mais
espaço nas discussões doutrinárias e acadêmicas, o que tem levado à
aproximação, mesmo que ainda incipiente, de tais direitos à vida da
sociedade em geral. Assim, é importante ressaltar que a separação do
estudo dos direitos em comuns e fundamentais, por exemplo, visa identificar, dentro de determinado ordenamento jurídico, qual a prioridade
de materialização desses direitos, diante da impossibilidade de efetivação simultânea de todos (em razão da escassez de recursos). Destacamos
que os direitos fundamentais, de acordo com Canotilho (2000), cumprem a função de defesa ou liberdade, de prestação social, de proteção
perante terceiros e de não discriminação.
Contudo, dificuldades surgem quando se busca diferenciar os
chamados direitos comuns dos fundamentais, sendo certo que a distinção é necessária. Por exemplo: uma sociedade jamais irá priorizar
o direito ao ensino superior, quando existem milhares de famílias que
sequer têm acesso ao “mínimo existencial”, como educação básica,
moradia e alimentação. É necessário, pois, que seja estabelecida dentre
os direitos uma escala de prioridades de materialização, com o objetivo
de efetivar conquistas e evitar o retrocesso na garantia dos direitos, o
que certamente ocorreria com a redução da maioridade penal.
Nessa perspectiva, o grande desafio do aplicador do direito, de
uma maneira ampla, não é simplesmente extrair do texto legal a aplicação necessária para resolução do caso concreto, mas buscar na rua, junto
ao povo, a norma. Isso como forma de tratar todos em termos iguais,
fazendo com que o ato legislativo esteja em consonância com a vontade
funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos
direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital
e Municipal. Esse sistema se articula com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência
social, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e
promoção da igualdade e valorização da diversidade.
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efetiva do povo, já que, segundo Rousseau, citado por Friedrich Müller
(1998, p. 182), “a igualdade deve ser exigida ou produzida”, ou seja, não é
concebida “como artigo engomado da constituição, mas como resultado
prático no quadro de um conjunto de condições necessárias”.
Traçada a noção geral acerca dos direitos fundamentais, impõe-se ressaltar que esses devem ser concretizados de acordo com a prioridade absoluta estabelecida no Art. 227, da Constituição da República.
Destacando-se ainda que o Art. 228, que trata da maioridade penal, está
cronologicamente localizado depois do Art. 227, que garante os direitos. Somente poderia ser iniciada uma discussão acerca da redução da
maioridade penal após o integral cumprimento do estabelecido no Art.
227, o que, infelizmente, ainda não ocorreu no Brasil.

A doutrina da proteção integral e o
sistema de garantia de direitos
Com a inauguração da doutrina da proteção integral, ocorre o
rompimento de um paradigma com a garantia de direitos fundamentais às crianças e adolescentes e a divisão de responsabilidades entre a
família, a sociedade e o Estado, nos termos do Art. 227, da Carta da
República, sendo importante salientar, ainda, que o referido dispositivo
constitucional enfatizou a fundamentalidade dos direitos infantojuvenis, cabendo ao Estatuto da Criança e Adolescente a incumbência de
sistematizar a doutrina da proteção integral (Art. 1°, ECA).
Dessa forma, fica claro que a entrada em vigor do Estatuto da
Criança e Adolescente extinguiu a figura do Juiz de Menores, centralizador no que se refere à postura de proteção e garantia dos direitos
infantojuvenis. Logo, nasceu o Sistema de Garantia de Direitos, cuja
denominação partiu de uma inferência, de acordo com Nogueira Neto
(2004), especialmente a partir dos artigos 86 a 906 e de uma transposição dos modelos, internacional e regional (interamericano), com realce
6

Do Estatuto da Criança e Adolescente.
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para o fato do nascimento do sistema ser muito mais do espírito da
Convenção de Direitos da Criança do que propriamente do texto do
Estatuto.
Assim, foi formalmente inserido no ordenamento jurídico
brasileiro o Sistema de Garantia de Direitos, formado pela família,
sociedade e Estado, com destaque para os Arts. 86 a 90 do ECA, que
estabelecem as diretrizes da política de atendimento das crianças e adolescentes. As referidas políticas são conceituadas por Patrícia Tavares
como “o conjunto de instituições, princípios, regras, objetivos e metas
que dirigem a elaboração de planos destinados à tutela dos direitos da
população infantojuvenil, permitindo, desta forma, a materialização
do que é determinado, idealmente, pela ordem jurídica” (apud Maciel,
2006, p. 288).

Atores do sistema de garantia de direitos
Na busca por um perfil ideal dos atores do Sistema de Garantia
de Direitos das Crianças e Adolescentes, importa observar que o processo de defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente é bastante dinâmico, o que indica a necessidade de constante estudo com
a finalidade de adequar as mais diferentes situações ao ordenamento
jurídico brasileiro. Fica certo, portanto, que a evolução protetiva dos
direitos infantojuvenis é um processo com curso diferente em cada
parte do país, cabendo aos atores desse sistema de proteção identificar a
realidade da sua comunidade, na busca por uma efetiva proteção.
Assim, com as definições das funções típicas e a fixação de um
plano de atuação prática para a concretização de políticas públicas relativas aos direitos infantojuvenis por parte da União, Estados, Distrito
Federal, municípios, sociedade civil, conselhos tutelares, conselhos de
direitos, defensorias públicas e ministérios públicos, se buscariam estabelecer os primeiros caminhos a seguir, visando à concretização dos
direitos das crianças e adolescentes, ressaltando, também, que “é dever
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de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da
criança e do adolescente” (Art. 70, ECA).
Nessa nova era constitucional pós-positivista, cresce para o
povo brasileiro a esperança em mudanças significativas no modo de
concretizar os direitos fundamentais garantidos na Constituição da
República, pois, de acordo com Bonavides (2010, p. 53-54): “o Estado
constitucional da democracia participativa é Estado onde se busca levar
a cabo, em proveito da cidadania/povo e da cidadania/Nação, concretamente dimensionadas, os direitos da justiça”, sendo essa tarefa possível
apenas com o cumprimento por parte dos entes federados dos deveres esculpidos na Carta Magna e conquistados formalmente com muita
luta no período que antecedeu a Assembleia Nacional Constituinte
– 1987/1988.
O atendimento das políticas públicas infantojuvenis, anteriormente à Constituição de 1988, era praticamente todo planejado na esfera
federal, ou seja, as políticas públicas eram formuladas sem levar em
consideração as peculiaridades de cada município, o que inviabilizava a
resolução dos problemas específicos de determinadas comunidades. A
verticalização adotada pelos órgãos do governo federal impossibilitava o
conhecimento e resolução das tribulações que surgiam cotidianamente,
em cada município, ficando evidenciada a necessidade da municipalização do atendimento infantojuvenil, o que, infelizmente, ainda não faz
parte da realidade do RN.
Atualmente, todas as decisões relativas às políticas públicas
infantojuvenis devem ter ampla participação social, considerando que
as respostas e soluções para os problemas existentes em uma comunidade somente serão alcançadas com a participação de pessoas que
vivenciam a realidade diariamente, isso em razão da municipalização
das políticas públicas infantojuvenis (Art. 88, I, ECA).
Dessa forma, partindo da descentralização político-administrativa dada aos municípios pela Constituição Federal de 1988 e pelo
Estatuto da Criança e Adolescente – em que as decisões políticas relativas
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às ações garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes são tomadas e executadas dentro do próprio município –, apresenta-se de forma
destacada a função típica dos municípios em selecionar, de acordo com
as deliberações dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, as
políticas públicas concretizadoras dos direitos infantojuvenis.
Por outro lado, com o Estatuto da Criança e Adolescente nasceram os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente, considerados como órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis, compostos pela sociedade
civil e pelo poder público, de forma paritária, tudo de acordo com as leis
federal, estaduais e municipais (Art. 88, II, ECA). Para Edson Sêda, os
Conselhos de Direitos são “a instância em que a população, através de
organizações representativas, participará, oficialmente, da formulação
da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente e do
controle das ações em todos os níveis” (apud Cury, 2010, p. 371).
Ainda de acordo com Sêda, a participação dos Conselhos de
Direitos, fundamentada nos Arts. 204 da Constituição Federal e 88,
inciso II, do Estatuto da Criança e Adolescente, institui três princípios
– deliberação, controle da ação e paridade – para que a forma participativa da formulação política seja efetivada, conforme se observa com a
transcrição adiante apresentada:
[...] 1) princípio da deliberação – ou seja, as esferas governamental e não governamental adotarão, conjuntamente, deliberações acerca de como se aplicará o Art. 227 da CF, no seu
âmbito de atuação (municipal, estadual ou federal) […]; 2)
o princípio do controle da ação – por este princípio, governo
e sociedade também se unem para comparar as ações levadas a efeito em torno da criança e do adolescente com as
normas gerais presentes no Estatuto e verificar se há desvio. Havendo, deliberam formas, meios e modos para sua
correção. Trata-se, portanto, de um moderno mecanismo
social de retroalimentação, que busca a eficácia da norma; 3)
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princípio da paridade – a junção de dois atores sociais coletivos, governante e governado, para deliberar sobre políticas e
controlar ações delas decorrentes não teria o caráter de freio
ao arbítrio, nem de contrapeso ao desvio da norma, se não se
lograsse equilibrar a balança. A norma geral federal encontrou na paridade o mecanismo de equilíbrio. Cada lado
entrará com o mesmo número de membros no Conselho
[...]. (Cury, 2010, p. 371-372).

Fica claro, assim, que a existência dos Conselhos de Direitos
da Criança e Adolescente garante a redução de arbítrio e desvios, na
medida em que o órgão integrante do Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e Adolescente é formado com participação igualitária entre
a sociedade civil organizada, através de organizações representativas, e o
poder público, o que possibilita a efetividade da democracia e consagra
o princípio constitucional da participação.
Destaque-se que os referidos órgãos – Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente – têm como principal incumbência institucional a deliberação e controle de todas as ações relativas à concretização
dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente no que se refere
às políticas públicas, ressaltando que suas decisões têm caráter vinculativo, criando um novo limite à discricionariedade administrativa, conforme se percebe com análise das lições de Cyrino e Liberati (2003, p.
88):
Na medida em que a Constituição exigiu a estruturação de
órgãos descentralizados, com participação popular, para a
formulação e controle de políticas públicas, uma vez criados
por lei esses órgãos, suas decisões serão verdadeiras manifestações estatais “de mérito”, “opções políticas criativas”
adotadas por um órgão público, visando interesse público.
Dessa forma, ocorre uma transferência do locus onde se dará
a escolha ou opção política – a discricionariedade administrativa – que deixa de ser atividade exclusiva do chefe do
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executivo, passando para uma instância colegiada, fazendo
com que o ato administrativo se torne um ato complexo,
sujeito a múltiplas vontades, as quais serão, depois, sintetizadas em um único ato (resolução) exteriorizado como vontade da administração ou vontade estatal.

Nesse contexto, destaque-se que o principal avanço da escolha
das políticas públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes foi a obrigatoriedade de deliberação pelo Conselho de Direitos das
Crianças e Adolescentes. Isso possibilita uma participação social mais
efetiva nesse processo de escolha, na medida em que a deliberação das
políticas públicas de um modo geral7 é feita através de representantes
mais distantes dos problemas sociais (poder Executivo e Legislativo).
No caso das políticas públicas garantidoras de direitos infantojuvenis, a
deliberação é realizada pelos Conselhos, devendo os conselheiros serem
profundos conhecedores da realidade da comunidade que representam
para deliberação acerca das políticas públicas.
Portanto, se o povo, por meio do Estatuto da Criança e
Adolescente, outorgou aos Conselhos de Direitos o poder de deliberar
acerca das políticas públicas que melhor atendam aos direitos infantojuvenis, devem estes buscar os meios necessários para o efetivo exercício
da missão legal. Caso esse poder não seja exercido de forma firme e efetiva, certamente serão legitimadas as ilegalidades cometidas pelos gestores públicos, como atualmente ocorre em muitos municípios, o que
representa uma afronta às garantias constitucionais existentes e alerta
para que os responsáveis pelas omissões modifiquem o mais rápido possível os seus modos de atuação.
Aos demais atores do Sistema de Proteção dos Direitos da
Criança e Adolescente – Ministério Público, Defensoria Pública e

7

É importante que fique claro que a deliberação acerca das políticas públicas em geral
é feita pelo Chefe do Executivo e pelo Legislativo, o que não ocorre com relação às
políticas públicas relativas aos direitos das crianças e adolescentes, em razão da necessidade de deliberação pelos Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes.
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Conselho Tutelar – impõe-se o dever constitucional de realizar os procedimentos legais com o objetivo de obrigar ao Município e aos Conselhos
de Direitos a discutir, juntamente com a população, deliberar e concretizar as políticas públicas materializadoras dos direitos infantojuvenis,
inclusive com o ajuizamento de ações judiciais com o fim de compelir os
referidos atores ao cumprimento de suas obrigações legais.

Redes de apoio social e atendimento a crianças
e jovens em contexto de violência no RN
Ao tratar de redes de apoio social, importante destacar que
redes, de acordo com Sluzki (1997, p. 15), podem ser definidas como o
“[...] conjunto de seres com quem interagimos de maneira regular, com
quem conversamos, com quem trocamos sinais que nos corporizam, que
nos tornam reais”. Partindo dessa ideia inicial, impõe-se destacar que as
redes de apoio social e Atendimento a Crianças e Jovens em contexto
de violência são formadas por todos os atores do Sistema de Garantia
de Direitos, já conceituado na introdução do presente estudo, que tem
como integrantes os conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, juízes, promotores, defensores
públicos, integrantes do executivo e legislativo, dentre outros.
A realidade do Rio Grande do Norte quanto ao atendimento a
crianças e jovens em contexto de violência pode facilmente ser analisada
com a apresentação de matérias jornalísticas e estudos indicando o total
abandono por parte dos gestores públicos, no que se refere à aplicação
de verbas públicas em políticas destinadas a concretização dos direitos
das crianças e jovens. A notícia veiculada no jornal Tribuna do Norte8,
dando conta da interdição do Centro Educacional localizado na cidade
de Parnamirim e destinado à internação de adolescentes condenados

8

Acesso em 5 de junho de 2013, de http://tribunadonorte.com.br/noticia/
juiza-determina-interdicao-parcial-do-ceduc-pitimbu/214746.
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pela prática de atos infracionais, bem demonstra o abandono do sistema
socioeducativo do RN.
Salienta-se que a ausência de recursos públicos com o fim de
garantir aos profissionais que trabalham diretamente com as crianças e
jovens em contexto de violência, gera a ineficácia do trabalho, visto que,
por mais capacitado que seja um psicólogo, por exemplo, jamais conseguirá materializar os seus conhecimentos sem a existência de uma sala
adaptada ao trabalho, um computador, um veículo para fazer visitas aos
familiares de crianças vítimas de violação e, também, uma remuneração
adequada à complexidade do trabalho exercido.
Para compreender o contexto de violência no qual estão inseridas as crianças e jovens potiguares, interessante é a conclusão de estudo
desenvolvido por Dutra (2006, s./p.), ao realizar entrevistas no bairro de
Felipe Camarão, que apresentou como uma das conclusões a percepção
de jovens entrevistados no sentido de que “a exclusão social, a pobreza, a
má influência de amigos, a falta de emprego e, principalmente, a desorganização familiar, revelada pela falta de apoio, de afeto, alcoolismo
na família e desavenças familiares, estão relacionados aos motivos que
podem levar o jovem a atos de violência”.
Partindo dessa conclusão, considerada como verdadeira pelo
estudo apresentado e, principalmente, pela realidade percebida no quotidiano principalmente das comunidades pobres, facilmente se conclui
que no estado do Rio Grande do Norte a violência faz parte da vida
das crianças e jovens, principalmente em razão da omissão estatal ao
não garantir a concretização dos direitos fundamentais. Ao nascer, sem
acesso à saúde, uma criança pobre potiguar já tem os seus direitos violados. Isso é multiplicado ao longo dos anos, durante a infância e agravado na adolescência. Quando aquele adolescente, vítima do Estado
inerte, comete um ato infracional, os gestores públicos e toda a sociedade buscam a todo o custo punições mais severas, esquecendo-se que
a violação dos direitos foi uma das principais causadoras da prática de
ações ilícitas.
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Ainda segundo o estudo de Dutra (2006, s./p.), “não há dúvida
[...] que a violência do lugar onde esses jovens residem interfere, grandemente, em suas vidas, nas suas relações, no seu dia a dia e, principalmente, nos seus projetos futuros”, ressaltando, ainda, que “o clima
emocional gerado pelos atos de violência no bairro caracteriza-se por
medo, temores e insegurança”, deixando claro que a primeira violência
é a praticada pela omissão dos gestores públicos, como no caso de Rio
Grande do Norte, que gastou, em 2011, mais recursos com publicidade
e pagamento de diárias do que com saúde9. Diante dessa constatação,
fica a indagação: se os poderes executivos, em âmbito nacional, estadual
e municipal, aplicassem recursos financeiros com prioridade absoluta
em favor de crianças e adolescentes, seria necessário pensar em redução
da maioridade penal?

Considerações finais
Após o estudo das redes de apoio social e atendimento a crianças e jovens em contexto de violência – com a abordagem acerca dos
direitos fundamentais das crianças e jovens que devem ser concretizados com prioridade –, o estudo crítico acerca do trabalho dos atores do
Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Jovens e a análise das
redes de apoio social e atendimento a crianças e jovens em contexto de
violência no RN, formula-se os remates seguintes:
1)

9

A Constituição da República de 1988 e o Estatuto da Criança e
Adolescente revolucionaram os direitos infantojuvenis, considerados como fundamentais, adotando os princípios da prioridade
absoluta e doutrina da proteção integral. Ressalta-se, porém, que o
problema da não concretização dos referidos direitos é mais jurídico
e político que filosófico, isso considerando que no Brasil, apesar da
legislação ser avançada, os atores do Sistema de Garantia, em regra,
não cumprem com suas obrigações legais;

Acesso em 5 de junho de 2013, de http://www.mineiropt.com.br/noticias-29406#.
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2)

Para que a sociedade evolua efetivamente de maneira sólida, com
a materialização dos direitos estabelecidos em Lei, é preciso que
ocorra uma mudança de postura partindo da própria sociedade e,
principalmente, dos atores do Sistema de Garantias dos Direitos da
Criança e Adolescente, no sentido de acompanhar de maneira responsável o orçamento público, possibilitando uma intervenção mais
abrangente e eficaz com o fim de realizar o interesse público;

3)

Para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, faz-se
necessário ao Estado a utilização das políticas públicas, consideradas como conjunto de ações coordenadas pelos entes legitimados,
destinadas à concretização dos direitos garantidos legalmente e com
o objetivo de alterar as relações sociais existentes. Os direitos fundamentais das crianças e adolescentes são plenamente exigíveis, diante
da possibilidade de sua concretização através da tutela jurisdicional, em caso de inefetividade gerada por particulares ou mesmo por
parte do Estado;

4)

Devem os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente acompanhar a elaboração das leis orçamentárias, bem como, a execução do
Orçamento, tudo com o objetivo de concretizar a promoção e defesa
dos direitos da criança e do adolescente. A obediência às diretrizes
dos Conselhos de Direitos, que visam estabelecer as políticas públicas concretizadoras dos direitos das crianças e adolescentes, não é
ato discricionário da Administração Pública, mas sim obrigação
legal, de acordo com os princípios da participação e exigibilidade;

5)

A existência e funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança
e Adolescente garantem a redução de arbítrio e desvios, na medida
em que o órgão integrante do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e Adolescente é formado com participação igualitária entre
a sociedade civil organizada, através de organizações representativas, e o poder público. Isso possibilita a efetividade da democracia e
consagra o princípio constitucional da participação, na medida em
que os Conselhos detêm a incumbência de participar, oficialmente,
da formulação da política de atendimento dos direitos da criança e
adolescente e do controle das ações em todos os níveis;
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6)

Como o Art. 228, CF, que trata da maioridade penal, está cronologicamente localizado depois do Art. 227, garantidor de direitos,
somente poderia ser iniciada uma discussão acerca da redução da
maioridade penal após o integral cumprimento do estabelecido no
Art. 227, o que, infelizmente, ainda não ocorreu no Brasil;

7)

A realidade do Rio Grande do Norte, quanto ao atendimento a
crianças e jovens em contexto da violência, é de total abandono por
parte dos gestores públicos, no que se refere à aplicação de verbas
públicas em políticas destinadas a concretização dos direitos das
crianças e jovens. Assim, fica claro que os gestores públicos estão
impedindo que as crianças e jovens possam ter o desenvolvimento
considerando os direitos consagrados constitucionalmente;

8)

Ao nascer, sem acesso à saúde, uma criança pobre potiguar já tem
os seus direitos violados, sendo tal violação multiplicada ao longo
da infância, agravada na adolescência e, quando aquele adolescente,
vítima do Estado inerte, comete um ato infracional, os gestores
públicos e toda a sociedade buscam a todo o custo punições mais
severas, esquecendo-se que a violação dos direitos foi uma das principais causadoras da prática de ações ilícitas;

9)

No estado do Rio Grande do Norte, o poder executivo não aplica os
recursos financeiros com prioridade absoluta em favor de crianças
e adolescentes. Fica claro que por trás do discurso da redução da
maioridade penal está o interesse da classe política, em mascarar as
omissões cometidas com a não concretização dos direitos infantojuvenis estabelecidos na Constituição da República.
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Considerações iniciais

A

construção da categoria social adolescente teve origem na
Modernidade, em decorrência das mudanças tecnológicas, do
prolongamento da vida (graças às descobertas científicas) e em relação
ao desemprego gerado na sociedade capitalista. Sem essas condições, a
adolescência não seria instituída. Não estamos falando das condições
sociais que facilitam, contribuem ou dificultam o desenvolvimento de
determinadas características do jovem, tais como modificações biológicas, fisiológicas e cognitivas: “estamos falando de condições sociais que
constroem uma determinada adolescência” (Ozella, 2002, p. 22).
Diante das reivindicações de diversos atores e de mudanças
no cenário político do Brasil, em 1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) é promulgado. No contexto dessas condições sociais,
crianças e adolescentes, com idade entre doze e 18 dezoito anos, passam
a ser reconhecidos como sujeitos de direito, diferentemente dos outros
períodos históricos do Brasil. Portanto, o ECA “trouxe uma mudança
doutrinária: abandonou o paradigma da ‘situação irregular’, que regia os
antigos Códigos de Menores, e passou à adotar a doutrina da proteção
integral” (Gonçalves, 2005, p. 37).
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A partir desse novo cenário, quando um adolescente entra em
conflito com a Lei, ele passa a ser submetido às medidas socioeducativas em estabelecimentos próprios. Essas medidas buscam possibilitar
ao adolescente retomar o exercício da cidadania e reafirmar seus direitos (Rizzini, Zamora; Klein, 2008). Cada determinação judicial se dá
em decorrência da infração cometida, motivo pelo qual os adolescentes
podem receber como medida socioeducativa a advertência, obrigação
de reparo ao dono, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade ou a internação – medida
adotada em último caso e não excedendo um período maior que três
anos, passando por processo de reavaliação a cada seis meses.
Como consta no Art. 121 do referido estatuto, a medida socioeducativa de internação se configura como “medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” (Brasil, 2009, p. 26).
Avaliada a gravidade da infração, o adolescente poderá ser inserido na
medida socioeducativa de internação, que é compreendida como uma
alternativa para a garantia dos direitos individuais e sociais. Por seu
caráter privativo, essa medida deve ser adotada em última circunstância, dadas as repercussões advindas do confinamento e reclusão na vida
do adolescente, haja vista que as mesmas visam resguardá-lo de situações de risco, em razão de que seus direitos básicos foram violados.
A instituição socioeducativa apresenta-se, portanto, como
espaço que lhes assegurará condições favoráveis a retomar ou estabelecer um bom convívio com a sociedade. Ao receber progressão de
uma medida socioeducativa, espera-se que o adolescente não entre, no
futuro, em conflito com a Lei.
Pensamos sobre o que pode levar um adolescente a chegar às
medidas socioeducativas. Deparamos-nos com diversos fatores, visto
não existir explicação única. Devemos evitar generalizações e justificativas naturalizantes, porém, em nossa sociedade dissemina-se um
modelo de culpabilização individualizada na qual o sujeito, ao entrar
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em conflito com a Lei, passa a ser o único responsável pela infração
ocorrida. Nessa perspectiva não se considera o contexto social, suas
diferenças e conflitos, razão que contribui para o enfraquecimento das
possibilidades de crescimento e inserção social das pessoas.
Dessa forma, cada vez mais a população pobre passa a ser vista
como responsável pela sua condição de pobreza (Rizzini, 2005), que evidencia uma tendência à criminalização da pobreza por meio de uma
errônea aproximação entre o ser pobre e o ser criminoso, percebidos
quase como sinônimos.
Os sujeitos, na condição de desprotegidos socialmente, podem
passar a buscar formas particulares de inclusão social. Como vivemos
em uma sociedade na qual a garantia de um espaço requer cada vez
mais bens financeiros, a solução encontrada pela parte da população
cujo acesso a esses bens é negado, em geral, é buscar adquirir meios
(através de outras vias) que a faça sentir-se incluída e reconhecida como
cidadã. Algumas dessas atitudes podem vir a se configurar como atos
infracionais contra o patrimônio, reconhecido como principal motivo
da adoção de medidas socioeducativas no Brasil, representando mais
de 70% dos casos de infração cometidos por adolescentes (Rizzini et al.,
2008).
Em se tratando dos adolescentes no contexto de privação de
liberdade, são inúmeras as questões que podem surgir. No entanto, o
objetivo deste artigo é identificar os sentidos atribuídos à privação de
liberdade por quinze adolescentes do sexo masculino, submetidos à
medida socioeducativa de internação no Centro Educacional Pitimbu
(CEDUC), em Parnamirim.

O CEDUC como espaço de privação de liberdade
Existem espaços que fazem parte da vida cotidiana dos sujeitos,
e que se apresentam como cenários para o estabelecimento das relações
e exercícios das atividades sociais. Configuram-se, ainda, como locais de
troca de experiências, manifestação de afetividades, exercícios laborais,
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desenvolvimento educacional, de lazer, cuidado, segurança, entre uma
vasta gama de possibilidades de se fazer presente no mundo.
Esses locais são locais propícios ao exercício da cidadania, como
também as praças, empresas, escolas, parques, hospitais, condomínios
habitacionais e diversas outras estruturas criadas para fazer o homem
sentir-se pertencente e participador ativo do mundo. Junto a essa realidade, identificamos alguns espaços que se constituem como ambientes
de reclusão. Nesses, são agrupadas diferentes pessoas, que passam também a pertencer a uma categoria.
Em se tratando dos estabelecimentos de internação, podemos falar em uma categoria de excluídos, não mais sendo garantidas
as possibilidades de exercício da cidadania, por mais que esses espaços tenham como propósito realizar a garantia de direitos. Em relação
aos adolescentes privados de liberdade, segregados socialmente, eles
passam a ocupar um determinado lugar social, materializado em um
estabelecimento de internação no qual se devem assegurar condições
institucionais de condução das vidas.
Nesta perspectiva, a liberdade de escolha e pertença aos vastos espaços sociais, assim como a autonomia para determinar em que
momento exercer suas atividades e de que forma agir, limitam-se ao
poder do Estado. É ele quem, de forma instituída, conduz toda uma
engrenagem própria de aprisionamento ordenador das classes consideradas desordenadas, impondo-lhes quais espaços devem ocupar, em
que momento, como se comportar, como agir no dia a dia e por quanto
tempo devem estar privados da liberdade. O Estado passa a regular e
controlar os corpos a ele submetidos, com vistas a alterar os modos de
existência desses diversos sujeitos. A respeito de tais instituições, limitadoras e normativas, Goffman (2008, p. 16) vem formular um conceito
que cabe a esses estabelecimentos, na medida em que apresentam certo
aspecto de isolamento, com árduas imposições específicas.
Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições
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à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico –
por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado,
fossos, água, florestas ou pântanos. A tais estabelecimentos
dou o nome de instituições totais.

São essas instituições totais que mais causam modificações nas
vidas dos sujeitos internados, com a premissa de “proteger a comunidade contra perigos intencionais” (Goffman, 2008, p. 17). Esse perigo
intencional, vale salientar, diz respeito ao sujeito em conflito com a Lei,
agora visto como um ser altamente perigoso e nocivo à comunidade.
Resta a essa população ser enclausurada em presídios, ou até mesmo em
locais destinados às medidas socioeducativas de internação.
Nos espaços de privação de liberdade, que também podemos
considerar como sendo instituições totais, são desenvolvidas estratégias as quais Benelli (2004) denomina como “tecnologia disciplinar”:
além de classificar os internos, delimita-se o espaço físico a ser ocupado por eles. Por sua vez, recorrem às estratégias de controle e vigilância para modificar as pessoas, sempre de acordo com as necessidades
do estabelecimento. Esses ambientes podem ser considerados “estufas
para mudar pessoas” (Goffman, 2008, p. 22), ou ainda, conforme alerta
Foucault (2008), cujo propósito é tornar dóceis os corpos dos sujeitos –
dos adolescentes.
As técnicas de vigilância são postas em prática para controlá-los. Por mais que em um espaço socioeducativo o adolescente tenha
mais liberdade para transitar no interior do estabelecimento, no exercício de suas atividades, mesmo assim sua liberdade será observada por
toda a equipe dirigente. Benelli (2004, p. 242) mostra essa vigilância
constante como um “poder “discreto” que funciona silencioso e permanentemente, e como um poder “indiscreto” onipresente, onisciente, que
tudo vê, tudo sabe, sempre atento, alerta, esquadrinhando e controlando
continuamente os indivíduos”.
Para as medidas socioeducativas, existem modelos gerais que
orientam a sua execução, como as propostas sugeridas pelo Sistema
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Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) (Brasil, 2006), documento que formula diretrizes para atuação e implementação das medidas socioeducativas. Com isso, os profissionais são norteados a executar
suas atividades embasados no que determina o ECA, sem considerar
que, dentro dos espaços de internação, existem diversos atores, com
diversas particularidades e práticas de atuação.
Esse modo de conduzir a vida dos adolescentes agrega
saberes e práticas gerais a todos os espaços socioeducativos junto a
mecanismos autônomos de funcionamento, tendo como norma, além
do estabelecido pelo ECA, as regras formuladas pelos próprios dirigentes do estabelecimento. Essas regras usam como base o que a Lei estipula,
adequadas, no entanto, à realidade e às formas de ser dos funcionários
que estão em contato com os adolescentes. Dito de outra forma, “aquele
que se afasta ou não se submete à norma receberá a sanção que se destina a fazê-lo retornar ao interior da norma” (Benelli, 2004, p. 243). E
é essa a função dos mecanismos de captura existentes nas instituições
totais: fazer o adolescente ser e agir conforme a norma da instituição.
Atualmente, no estado do Rio Grande do Norte, um dos estabelecimentos responsáveis pelo cumprimento da medida de privação
de liberdade é o Centro Educacional (CEDUC) Pitimbu. Neste espaço
são atendidos adolescentes do sexo masculino, com idade entre 12 e
18 anos. Em casos excepcionais, determinados por Lei e de acordo
com o ECA, também são atendidos aqueles com idade até 21 anos. O
CEDUC Pitimbu é uma das unidades socioeducativas coordenadas
pela Fundação Estadual da Criança e do Adolescente do Rio Grande do
Norte (FUNDAC).
É importante resgatar um pouco da história dos estabelecimentos que lidavam com adolescentes em conflito com a Lei, no município de Natal-RN. Para tanto, voltaremos ao ano de 1954, quando foi
fundado o Instituto Estevão Machado, pertencente à Pastoral da Ação
Social da Arquidiocese de Natal. A partir desse momento, o referido
estabelecimento assistia os adolescentes tidos como “menores”, que por
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sua condição de miséria ou violação das condutas morais passavam a
ingressar no Instituto. À época, o estabelecimento atendia até vinte adolescentes, e não dispunha de atividades ocupacionais efetivas para essa
clientela.
Com o decorrer de alguns anos, foram firmados convênios com
órgãos governamentais, que resultou numa ampliação do espaço físico
e da equipe de profissionais e, em consequência, começou a valorizar e
desenvolver trabalhos para a escolarização dos internos. Com a chegada
do ano de 1970, o Instituto passa a ter apoio financeiro da FUNABEM
e do Estado. Agora é o Estado quem administra o estabelecimento, e
os adolescentes passam a ser encaminhados pelo juizado de Menores.
Nesse contexto, ocorreram algumas irregularidades no atendimento aos
adolescentes. Em 1979, foi criado o Centro de Reeducação do Menor
(CRM), uma colônia agrícola localizada no espaço rural do município
de Parnamirim, administrado pela polícia militar.
Com a chegada do ECA em 1990, os estabelecimentos de privação de liberdade deveriam garantir a proteção integral dos adolescentes. Junto a essas mudanças constitucionais, exigiam-se mudanças
estruturais no atendimento a essa população em conflito com a Lei. O
CRM foi se modificando, se reconfigurando diante das novas exigências, passando a ser chamado de Centro Educacional (CEDUC), como
é conhecido atualmente.
Nesse espaço, trabalham uma equipe de profissionais composta
por psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, advogado, socioeducadores, médicos, entre outros profissionais atuantes na execução da
medida. Durante a pesquisa, a equipe de psicologia era composta por
três psicólogas. Porém, ao final do trabalho, existia apenas um profissional da psicologia. Com relação à atuação desses profissionais, eles
desempenham suas atividades de avaliação e acompanhamento dos
casos, em atendimentos individualizados. Essa avaliação é feita em conjunto com os assistentes sociais, e encaminhada à justiça. Existe uma
divisão entre os profissionais para acompanhar determinada quantidade
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de adolescentes no CEDUC. Em razão disto, cada psicólogo acompanhava uma média de 25 a 30 adolescentes.
Os acompanhamentos dos adolescentes demandam mais tempo
do que o disponível nos turnos de trabalho, um reflexo da superlotação.
Somado a esse agravante, existe uma grande demanda por parte dos
adolescentes para “descer”, que significa sair do núcleo e ser atendido
por sua psicóloga. Como existem vários casos a serem acompanhados
cotidianamente, nem sempre é possível conciliar os horários com a
demanda, impedindo o atendimento de todos os adolescentes da forma
como gostariam e que se mostraria mais consonante com o proposto
pela socioeducação. Logo, alguns adolescentes passam a reclamar por
não terem seu momento de liberdade – a saída do núcleo na hora que
desce. A frase “eu vou descer quando?” dita pelos adolescentes, acompanha o caminhar dos psicólogos ao longo do CEDUC.
Os psicólogos também estão presentes no acompanhamento
das atividades realizadas pelos adolescentes, como na escola, trabalhos manuais, esportes, oficinas, assim como nos eventos realizados no
estabelecimento e nas visitas. Estas ocorrem duas vezes na semana, nas
terças à tarde e aos sábados pela manhã. É nesse momento que os adolescentes, por um breve momento (em torno de duas horas), encontram
com seus familiares – principalmente as mães – e com amigos, namoradas, esposas e filhos. É durante as visitas que os psicólogos podem estar
próximos dos familiares desses adolescentes, conversando, esclarecendo
algo e buscando auxiliar no que for preciso. Esse momento é, também,
de avaliação da dinâmica familiar e do comportamento do adolescente.
É diante desse contexto que os adolescentes passam a cumprir a
medida de socioeducação. Logo que os estabelecimentos são localizados
distantes da cidade, os adolescentes residem em um cuja estrutura-física
é bastante comprometida, com núcleos, chamados por eles de “pavilhões”, que mais lembram celas do que quartos adequados às propostas
do Sinase (Brasil, 2006). De acordo com tal documento, o CEDUC tem
capacidade para atender uma média de 50 adolescentes.
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Em contraste, no momento da pesquisa, a instituição operava
com o dobro de internos, o que denuncia uma superlotação. Somado a
estes fatores, a equipe de profissionais também se mostra insuficiente,
pois é pensada para atender um número determinado de adolescentes, mas, na prática eram responsáveis por um número maior. Só isso
já denuncia condições inapropriadas para atendê-los minimamente.
Ressalta-se que, além dos agravantes macropolíticos, existem os atravessamentos micropolíticos.
Um dos grandes empecilhos relatados pelos profissionais para a
realização das atividades com os adolescentes, diz respeito aos conflitos
existentes entre os próprios internos e entre os núcleos. São inimizades
construídas fora do espaço socioeducativo, como também no cotidiano
do CEDUC. Essas indiferenças fazem com que embates sejam travados
diariamente. Basta um descuido dos profissionais para que os adolescentes que são rivais, ao se cruzarem, partam para agressão. Isso faz
com que a equipe técnica não desenvolva um cronograma com rotinas diárias para cada grupo. Os profissionais buscam pensar, semanalmente, atividades alternadas para os núcleos, que não coincidam com os
grupos rivais, com o fim de dificultar a compreensão dos adolescentes
sobre quem estará em atividade, num dado momento, e, com isso, evitar
o planejamento prévio de conflitos.

Método
A pesquisa realizada é de cunho qualitativo e utiliza como
orientação teórico-metodológica a abordagem socioconstrucionista
que, segundo Spink e Frezza (2000), possibilita obter resultados acerca
dos constructos subjetivos, elaborados pelas pessoas, com a finalidade
de dar sentido às suas vivências e ao mundo no qual os sujeitos estão
inseridos, sem desconsiderar o contexto histórico e cultural particulares a cada população. O estabelecimento escolhido para a realização da
pesquisa foi o CEDUC Pitimbu, espaço de cumprimento das medidas
socioeducativas de privação de liberdade. Tivemos como participantes

230

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

da pesquisa quinze adolescentes do sexo masculino, com idade entre
15 e 20 anos. A escolha dos participantes foi realizada através de uma
negociação com o estabelecimento, que indicou quatro adolescentes do
núcleo como um grupo no qual teríamos maiores chances de realizar
nossa atividade, com a participação de uma maior quantidade de adolescentes. Esse grupo, em sua maioria, era composto por adolescentes
oriundos de cidades do interior, e eles são considerados como alvo dos
outros adolescentes no CEDUC, porque eram bastante visados pelos
outros núcleos por serem considerados “medrosos”, como relataram
alguns funcionários. A decisão de participar da pesquisa era facultada
ao adolescente, e não implicava em sua avaliação feita pela psicóloga do
CEDUC.
Para a caracterização das práticas discursivas, realizamos rodas
de conversa. Para Afonso e Abade (2008, p. 19) esse recurso “é uma
forma de se trabalhar incentivando a participação e a reflexão”, que se
operacionaliza através do diálogo entre os participantes, mediante a
escuta e a movimentação da palavra. A partir dessa atividade, também
agregamos outras estratégias lúdicas para facilitar a discussão e atingir
os objetivos, como o círculo de cultura (Brandão, 2008) e o teatro do
oprimido (Boal, 2009).
As problemáticas trabalhadas nas oficinas em dinâmica de
grupo, círculo de cultura e teatro do oprimido foram indicadas pelos
próprios adolescentes ao final da primeira roda de conversa. Para a
realização dessas atividades, explicamos aos adolescentes os objetivos
e propostas da pesquisa. Esclarecemos quanto a não interferência desse
trabalho nas avaliações pessoais realizadas no cotidiano do CEDUC.
Também tivemos o consentimento dos adolescentes quanto à audiogravação das conversas estabelecidas em nossos encontros, as quais foram
transcritas para podermos realizar a discussão e análise.
A pesquisa em campo foi desenvolvida durante um período de
aproximadamente dois meses, e, ao longo deste período, foram realizadas dez visitas, nas quais ocorreram três rodas de conversas. A primeira
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roda teve como objetivo conhecer sobre suas vidas, mediada por colagens e desenhos, nos quais os adolescentes se expressaram e falaram
sobre os modos de viver em privação de liberdade, por meio de figuras
e imagens.
Através de expressões subjetivas, na primeira roda de conversa,
conhecemos os temas que atravessavam a produção de subjetividade
dos adolescentes em conflito com a Lei, e, por meio de colagens e produções escritas, transformamos a segunda roda de conversa em um círculo de cultura sobre esses temas.
No segundo encontro, divididos em grupos, os adolescentes
apresentaram a vivência do seu cotidiano no CEDUC, expressos em
painéis e temas geradores. Após a discussão no subgrupo, as produções
foram socializadas e todos participaram da sistematização em círculo
de cultura. Círculo de cultura, criado por Paulo Freire entre o final dos
anos 1950 e o início dos anos 60, é um espaço em que dialogicamente se
discutem temas estabelecidos a partir do contexto do grupo, mediado
pela democratização da palavra e a implicação política com problemas
sociais, culturais, econômicos e ambientais. Trata-se de uma experiência de diálogo entre pessoas que se propõem construir juntas “o saber
solidário, a partir do qual cada uma ensina e aprende” (Brandão, 2008,
p. 77).
Para o último encontro, foram apresentadas, por meio de encenações, situações vividas na socioeducação. Por meio da mobilização
de recursos éticos, estéticos e políticos do teatro do oprimido, os adolescentes apresentaram suas concepções e sentidos para a internação.
O teatro do oprimido, criado por Augusto Boal, se constitui na arte
de potencializar o corpo e experimentar a realidade por meio do uso
da imagem, do som e da palavra, impulsionando os participantes do
grupo em criar a partir de suas perspectivas poesias, músicas, desenhos,
colagens, pinturas, danças, esculturas e encenações (Boal, 2009). Logo,
ao final das apresentações, realizamos a última roda de conversa, com
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o intuito de discutir o que foi encenado e realizar o fechamento das
atividades.
A caracterização das práticas discursivas na vida cotidiana dos
adolescentes do CEDUC e a análise da produção de sentidos atribuídos à privação de liberdade foram feitas com base na perspectiva socioconstrucionista. Desde essa perspectiva, compreendemos por produção
de sentidos toda construção conceitual elaborada socialmente, situada
em um contexto sociohistórico relacional, no qual a interação entre as
pessoas, o espaço, a situação e a intencionalidade, envolvidas nesse processo, passam a produzir discursos dotados de sentidos para essa população (Spink; Medrado, 2000).
Diante de todos os materiais, refletimos sobre os sentidos que
emergiam, e, em seguida, passamos a eleger os eixos temáticos que
expressavam relação com a subjetividade dos adolescentes e os modos
de viver no CEDUC. Realizados esses processos, articulamos os discursos dos adolescentes com os conceitos problematizados em cada eixo,
em diálogo com os saberes formulados por outros autores.

Resultados e discussão: metáforas,
gírias e conversas de boys
Diante da problemática do adolescente em medida socioeducativa de internação, trazemos para discussão os sentidos elaborados
pelos adolescentes do CEDUC sobre a vivência da internação. Com a
leitura dos relatos, categorizamos eixos temáticos que transversalizam
essa problemática, facilitando a análise da produção dos sentidos que
emergiram nas rodas de conversas, no círculo de cultura e nas encenações realizados. De acordo com as categorias que emergiram na análise, os discursos apontaram para queixas acerca do viver no CEDUC:
superlotação do espaço físico, acomodações inadequadas, falta de
higiene, conflitos entre os adolescentes, despreparo de alguns profissionais, falta de atividades culturais para além das atividades disciplinares... Questões essas que nos levaram a eleger três eixos principais
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– educação, afetividade e (des)cuidado – a partir dos quais problematizamos a produção de sentidos subjetivos dos adolescentes privados de
liberdade no CEDUC.

Educação
A escola está do mesmo jeito, sempre como foi.
(Adolescente, 3ª roda)

A educação escolar, segundo Paulo Freire (1979, p. 72), deve
ocorrer de forma a propiciar a aprendizagem como um processo criativo, levando os sujeitos a participarem desse processo de forma ativa
e crítica, na perspectiva de sair do lugar de receptores dos conteúdos
apresentados pelo educador. Esse autor acredita que o processo educativo “[...] implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura
atuante do homem sobre seu contexto”.
É na escola que os sujeitos adquirem capacidades para agir no
mundo e buscar modificar suas vidas. Como a medida socioeducativa
tem uma finalidade pedagógica, é esse tipo de escola que deve existir no
contexto socioeducativo, com o fim de contribuir, significativamente,
para a vida dos adolescentes, e, concomitantemente, possibilitá-los o
exercício da cidadania.
Nas práticas discursivas dos adolescentes, o tema da educação/escolarização perpassou todos os encontros. Os adolescentes, em
sua maioria, relataram que estudavam antes de entrar no CEDUC,
sendo que poucos desses participantes haviam abandonado a escola.
Atualmente, eles frequentam as aulas no próprio CEDUC e relatam que
as condições de ensino no estabelecimento são precárias. Isso mostra a
preocupação que eles têm com a escolarização, por considerá-la importante para sua formação e futuro. Falaram sobre a falta de professores
qualificados e empenhados, sobre o pouco tempo destinado às aulas na
semana e sobre os conteúdos ministrados, que são repetitivos, por meio
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da apresentação de apenas uma disciplina durante o período de mais de
um mês.
Os adolescentes mostraram que, embora a escola esteja rodeada de vários agravantes negativos, mesmo assim eles preferem ter uma
escola, por mínima que ela possa ser. Além disso, existe para eles uma
distância entre o que é esperado da escola e o que de fato ocorre. Apesar
de apresentar limitações quanto ao que é ensinado, com pouca duração de hora-aula e uma menor frequência das aulas nos dias a semana,
os adolescentes ainda reconhecem esse momento como um momento
mínimo de aprendizado.
Sobre a ocorrência diária de aulas, nos deparamos com uma realidade preocupante. Eles nos relataram que a aula é ministrada somente
uma vez na semana, por núcleo de adolescentes, e que há momentos
em que passam até quinze dias sem sair de seu núcleo, sem frequentar a
sala de aula. Em relação a essa condição, eles expressaram bastante interesse em que essa situação se modificasse e passassem a ter momentos
de aprendizagem significativa. No que diz respeito aos benefícios para
sua vida, advindos da escolarização no CEDUC, eles compreendem que
essa situação compromete o desenvolvimento pessoal e que isso repercutirá em sua qualificação e educação para futuramente se inserirem no
mercado de trabalho. Ao serem indagados sobre o que poderia ser feito
para melhorar a educação no CEDUC, eles acreditam ser preciso mudar
tudo, bem como exigir profissionais capacitados e melhores condições
de vida na socioeducação.
Ao considerar os relatos sobre a educação, percebemos as atividades educativas como fator gerador de saúde, de melhoria de vida.
Sendo assim, podemos pensar na finalidade das práticas educacionais no
CEDUC, e colocar em questão se elas são executadas apenas como uma
tentativa de ocupar o tempo desses adolescentes. Tais atividades deveriam ser exercidas com a finalidade de contribuir para que estes sejam
reconhecidos como sujeitos críticos, capazes de exercerem a cidadania
com dignidade. Esses pontos de tensão precisam ser problematizados
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com o intuito de pensar novas possibilidades de atuação na escola do
CEDUC. Com as fragilidades apresentadas na educação, se não houver
mudanças na escolarização, provavelmente não haverá mudanças significativas na vida desses jovens.

Afetividade
E eu querendo jogar, fiquei sentado ali olhando. [...] Era para
descer todo mundo, mas não. [...] Ficam três, quatro, dentro
do pavilhão, ai ficam injuriados porque os outros desceram e
eles ficaram.
(Adolescente, 3ª roda)

Com o termo afetividade buscamos contemplar uma vasta gama
de sentimentos e emoções expressas pelos adolescentes. Para Bock,
Furtado e Teixeira (2002, p. 189), “são nossos afetos que dão o colorido especial à conduta de cada um e às nossas vidas. Eles se expressam
nos desejos, sonhos, fantasias, expectativas, nas palavras, nos gestos, no
que fazemos e pensamos”. Os autores complementam ainda que “os afetos ajudam-nos a avaliar as situações, servem de critério de valoração
positiva ou negativa para situações de nossa vida” (2002, p. 193). Dessa
forma, os afetos nos tocam e dizem muito sobre como percebemos o
lugar que ocupamos socialmente, como também estão intimamente
relacionados com os sentidos que atribuímos as nossas vivências. Afetos
nos impulsionam e nos levam à ação, na busca de alcançar satisfação e
realização, como também nos dão indícios do que nos afeta negativamente. Com o relato dos adolescentes sobre as atividades, esportes e trabalhos que realizam no CEDUC, e ainda sobre o que gostam e desejam,
nós categorizamos esses temas em um eixo denominado afetividade.
Nas práticas discursivas dos adolescentes, identificamos que eles
gostam da prática esportiva, principalmente da capoeira e do futebol,
atividades que eles já praticavam antes da internação e que são ofertadas
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pelo CEDUC. Segundo eles, praticar esporte traz benefícios para a saúde
e se mostra como um momento de distração, que os retira do cotidiano
de aprisionamento, dando a eles uma “mínima liberdade”. Essas atividades os ajudam a sair, mesmo que momentaneamente, de uma realidade
limitadora de suas expressões singulares. Falam sobre serem práticas
prazerosas, desejadas, mas pouco exercidas no cotidiano da internação.
Apenas uma pequena parcela dos adolescentes é contemplada com essas
atividades, o que evidencia o mesmo agravante do eixo educação, como
os revezamentos de núcleos e pouco tempo de atividade.
Ao falar sobre os profissionais que ensinam os esportes, os adolescentes queixam-se dos mesmos não serem capacitados para ensinar adequadamente, principalmente as técnicas do futebol, e, por isso,
sentem-se inseguros quanto ao que aprendem e queixam-se de ter que
jogar sem aprender totalmente. Diante dos relatos, percebemos que os
adolescentes não reconhecem a capoeira e o futebol como uma prática
pedagógica. Outra atividade que mencionaram foi a dança, a partir do
interesse em praticar, mas que não ocorre de fato. Sobre o campo da
música, eles mostraram gostar de escutá-la para se divertir, e, inclusive,
alguns se intitularam como grafitheiros.1 Esse interesse por música abre
portas para novas atuações pedagógicas, bem mais significativas, já que
os próprios adolescentes solicitam que sejam ministradas novas oficinas.
Antes de entrarem no CEDUC, muitos adolescentes exerciam
práticas laborais, a exemplo de trabalhos em fazenda, em feiras livres, em
serviços prestados e diversos outros tipos de trabalho. Embora atuassem
em atividades que pouco os ajudava financeiramente, como eles relataram, mesmo assim acreditam na importância do trabalho e desejam ter
algum emprego em seu futuro. Outras atividades mencionadas são as
práticas educativas e profissionalizantes, principalmente as atividades
artesanais, que consideram como possibilidade de inserção no campo
do trabalho. Paralelamente, os adolescentes ressaltaram a valorização
1

Os adolescentes se intitulam fãs da banda musical norte-rio-grandense Grafith, que
toca músicas com letras de apelo sexual e em diversos ritmos.
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atribuída ao dinheiro e às conquistas financeiras como possuir carro,
moto, roupas, aparelho celular, entre outros, um reflexo maior de nossa
sociedade contemporânea.
Outra questão peculiar ao eixo afetividade diz respeito às visitas de familiares, namoradas e amigos que, segundo o que os adolescentes relataram, ocorre apenas em dois turnos na semana. Esse é um
momento de rever pessoas queridas, conversar, sentirem-se valorizados.
Já grande parte dos adolescentes que são oriundos de cidades do interior, recebe poucas visitas de seus familiares. Apenas para ilustrar: um
adolescente comentou que teme passar todo o período da internação
sem ver seus familiares, pois moram distante e estão ocupados com
seus trabalhos. Eles também mostraram temer a retirada de um turno
de visita da semana, algo que foi comentado entre os profissionais, e
expressam que se não houvesse visitas, sua condição de internos estaria
bem pior.
As práticas discursivas dos adolescentes, marcadas por lembranças dos relacionamentos afetivos e envolvimentos em namoros,
rolos, ficadas, expressam as necessidades de exercício da sexualidade.
Este fato é evidenciado quando comentam sobre as mulheres com quem
se envolvem, e discutem sobre a importância dos relacionamentos
para obtenção e preservação da saúde. Esses adolescentes estão em um
ambiente no qual dificilmente podem ter encontros amorosos, uma vez
que são mais limitados às visitas abertas, que apenas alguns poucos adolescentes conquistaram o direito de receber visita íntima.
Grande parte da dificuldade de por em prática as atividades é
reflexo das inimizades entre os grupos de jovens. Esses conflitos acabam por interferir na realização do que eles gostam de fazer, limitando
atividades por grupos e em dias distintos. Muitos adolescentes mostram
receio em participar de atividades junto a outro núcleo, por acabarem
em desentendimentos e agressões. Isso nos mostra que para eles existem
limitações inter-relacionais dentro das limitações institucionais, que
refletem em conflitos e embates entre os grupos de adolescentes, e, em
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virtude disto, impossibilita o bom convívio e a prática da amizade, entre
os atores sociais, no espaço privativo de liberdade.
Se o clima de amizade é afetado entre os diferentes núcleos, no
próprio núcleo em que convivem a realidade mostra-se outra. Para os
adolescentes de alguns núcleos, os vínculos de amizade entre eles são
mais fortalecidos. Mostram-se bastante receptivos com os novos adolescentes que chegam, procuram se divertir na maior parte do tempo que
ficam dentro do núcleo (brincando, jogando, escutando música e assistindo televisão). Isso nos mostra uma maior interação entre esses adolescentes, na qual são estabelecidas relações de apoio e fortalecimento
emocional.

(Des)cuidado
Não é porque o cara está preso
que tem que estar todo mal-amanhado
(Adolescente, 2ª roda).

Para pensar o termo (des)cuidado, inicialmente, devemos pensar como concebemos o cuidado. Conforme Boff (1999): “abrange mais
que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento
afetivo com o outro” (p. 33). Cuidado significa estar implicado com a
vida do outro, valorizar a singularidade e a pluralidade que constituem
a produção de subjetividade, contribuindo de modo significativo para
que cada sujeito possa sentir-se melhor.
Diante dessa concepção de cuidado, podemos pensar o (des)
cuidado como sendo práticas que vão contra o cuidar de alguém. Dessa
forma, engloba as circunstâncias de negligência, maus-tratos, condições
ambientais inadequadas, alimentação e higiene inapropriadas, ofertados aos sujeitos, aos adolescentes do CEDUC. Esse tema surgiu inicialmente com a sondagem de um adolescente que nos indagou: “pode falar
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dos educadores também?” (Adolescente, 2ª roda). Isso já denunciava que
eles queriam expressar como se sentem cuidados pelos socioeducadores. Quando perceberam que o espaço das rodas de conversa era um
espaço propício ao diálogo, acolhedor das demandas singulares, passaram a comunicar, muitas vezes em tom de denúncia, as condições de
(des)cuidado que acometem o CEDUC.
Nesse contexto da internação os socioeducadores – profissionais que são responsáveis pelos internos – devem exercer “tanto tarefas
relativas à preservação da integridade física e psicológica dos adolescentes e dos funcionários quanto às atividades pedagógicas” (Brasil, 2006,
p. 45), de modo a favorecer a execução da socioeducação. No entanto,
de acordo com os adolescentes, alguns desses profissionais atuam com
atitudes desrespeitosas, humilhantes e negligentes ante o estabelecido
pelo ECA. Alguns dos relatos exemplificam a forma como os adolescentes são tratados: “Eles nos chamam de estuprador [...] Nós os chamamos, dizemos por favor, com gentileza, e eles já vêm com sete pedras
na mão [...] Eles passam bem pertinho, já é até o caminho, ai desviam”
(Adolescentes, 2ª roda). Diante das negligências e humilhações, os adolescentes sentem-se desrespeitados e demonstram não gostar de ser evitados, principalmente quando necessitam de atenção.
Entre as formas de negligência, nos deparamos com relatos que
denunciam riscos de vida que os adolescentes passam em algumas situações: “quando está na visita, tem vez que desce até boy ferrado e o cara
nem vê. Aí depois da visita ele passa pra pegar o cara aí do lado de fora”
(Adolescente, 2ª Roda). Essas situações retratam momentos nos quais
os educadores não fiscalizam efetivamente os adolescentes que vão receber visitas. Desse modo, alguns conseguem sair de seus núcleos armados com ferros ou outros instrumentos que fabricam, com o intuito de
agredir algum outro adolescente rival ao seu núcleo. Eles reconhecem
que os riscos que passam repercutem na atuação dos socioeducadores,
mas estes não estão preocupados com a saúde e integridade do adolescente, e sim com as consequências negativas caso algum adolescente

240

Justiça juvenil: teoria e prática no sistema socioeducativo

morra ou se machuque gravemente, já que estão sob a responsabilidade
de determinado grupo de socioeducadores.
As práticas de (des)cuidado também estão materializadas na
estrutura física do CEDUC. A começar pelo próprio núcleo onde vivem
os adolescentes, intitulado pelos próprios adolescentes de “pavilhão”
(termo muito usado nos presídios nacionais). Nossas visitas constataram que a instituição é inadequada para as práticas socioeducativas,
com quartos com portas de celas, cuja consequência é o aprisionamento
dos adolescentes em grande parte dos dias de cumprimento da internação. Já não bastasse a precária estrutura, a superlotação agrava ainda
mais a estadia dos adolescentes, conforme ilustra um deles: “... quanto
mais lota, mais pessoas querem botar lá dentro. Tem pavilhão com oito
pessoas. O nosso já teve dezesseis, um monte de gente já passou lá. Cada
quarto tem quatro pessoas” (Adolescente, 2ª roda).
Existem outros agravantes dentro do núcleo que comprometem
a saúde desses adolescentes, como os momentos nos quais faltam água
e as condições de higiene. A este respeito, os adolescentes queixam-se
da falta de materiais para manterem a limpeza, assim como apresentam outras questões preocupantes para o bom desenvolvimento. Sobre
a água que bebem e a comida que comem, eles expõem mais situações
inapropriadas para a saúde humana. Relatam que existem “bichos” no
bebedouro e sobre a alimentação falam que esta está “pra lá de baixa”
(Adolescente, 2ª roda), ao se referirem quanto à qualidade e quantidade
da comida e também sobre a falta de cuidado no preparo das refeições.
Com essas reclamações, vemos a forma como eles se sentem
diante dessas situações. Não são brincadeiras ou tentativas de chamar
a atenção, mas sim, mostram o sentido que os adolescentes do CEDUC
formulam sobre si e sua vida. Em condições desumanas de moradia e
alimentação, eles tentam continuar na internação, enfrentando do alimento que o enoja ao profissional que o desrespeita. Torna-se pertinente destacar que no CEDUC existe um alojamento denominado de
“Cafua”, um espaço tido como lugar para que o adolescente possa refletir
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sobre seus atos quando desobedece alguma norma do estabelecimento.
Podemos pensar que estes comportamentos transgressores das normas
do estabelecimento são a expressão da indignação de viver nestas condições. O adolescente tenta expressar o que não aceita e o que está ocorrendo com sua vida. Sobre essa questão, Goffman (2008) nos mostra
que “embora essa resposta expressiva de autodefesa a exigências humilhantes ocorra nas instituições totais, a equipe diretora pode castigar
diretamente os internados por essa atividade” (p.40). E é sobre o castigo
imposto que os adolescentes refletem na Cafua. Um adolescente relata
sua experiência e conta que, ao chegar no CEDUC, já foi encaminhado
para esse alojamento: “Lá é um castigo. O cara chegar e ir logo para o
castigo... aí começa [...] parece um chiqueiro de porco, tem merda por todo
canto, até na parede com nome desenhado” (Adolescente, 3ª roda).
São tantas faltas que pouco podemos falar sobre as potencialidades diante do (des)cuidado. Porém, os adolescentes mostram que
para reverter essa situação é preciso que eles falem sobre sua condição,
narrem suas histórias e digam como se sentem. Essa é uma forma de
reclamar e exigir direitos e dignidade, além de mostrar que também são
sujeitos dignos de cuidados, que não devem ficar registrados apenas no
ECA, mas efetivamente garantidos.
Diante dos relatos dos adolescentes, compreendemos que eles
buscam mudanças, ou seja, melhores condições de higiene, alimentação, estrutura física, educação e práticas de cuidado. Caso essas condições continuem da forma como estão, mais prejuízos poderão trazer à
vida dos adolescentes e eles próprios reconhecem que poucas mudanças
ocorrerão: “eles pensam que o cara vai sair um dia bom, mas não vai não.
O cara é humilhado aqui dentro.” (Adolescente, 3ª roda). Sobre a melhoria dessas práticas, podemos refletir em consonância com Gonçalves
(2005, p. 51) ao dizer que “para realizar o propósito educativo, no caso
da internação de adolescentes, seria necessário que as unidades de internação se aparelhassem, tanto em termos de infraestrutura física quanto
de pessoal. Em outras palavras, seria preciso promover o reordenamento
institucional”.
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Outras rodas de conversa: considerações finais
Esta pesquisa mostrou-se relevante por gerar problematizações na operacionalização das propostas estabelecidas pelo ECA e pelo
Sinase, referentes aos direitos pertencentes aos cidadãos com idade entre
12 e 18 anos. Diante da análise das produções de sentidos nas práticas
discursivas dos adolescentes privados de liberdade no CEDUC, torna-se
importante pensar que estratégias a sociedade e o poder público podem
desenvolver para reconhecer os direitos dessa população, em respeito
à sua dignidade e real socioeducação. As rodas de conversa, o círculo
de cultura e o teatro do oprimido mostraram-se espaços de diálogo, no
quais os adolescentes encontraram abertura para falar sobre suas queixas, demandas e desejos, principalmente no que diz respeito à melhoria
de vida no espaço socioeducativo. Constatamos que esses adolescentes
chegam ao CEDUC com um processo de violação dos seus direitos básicos, antes e durante a medida socioeducativa.
Este estudo nos possibilitou compreender os sentidos que os
adolescentes produzem sobre sua vida no espaço de internação e que
interferências essa condição especial repercute no seu modo singular
de experienciar a adolescência. Também nos deparamos com fatores,
âmbitos interpessoal e arquitetônico, que se encontram atrelados às
relações afetivas estabelecidas entre todos os atores da instituição, o que
impedem o reordenamento institucional, e, ao mesmo tempo, formas de
cuidado satisfatórias e promotoras de vida.
Através da análise da produção de sentidos atribuídos à privação
de liberdade e aos modos de viver no CEDUC, podemos perceber que
os adolescentes reconhecem a internação como um espaço que compromete a sua vida, sua constituição enquanto sujeito de direitos. Para eles,
educação, esportes, momentos de lazer, alimentação, higiene, estrutura-física, boa convivência com outros atores sociais e práticas de cuidado,
desempenhadas pelos profissionais, colocam-se como aspectos imprescindíveis para cumprirem a medida de privação de liberdade. Quando
essas garantias estão fragilizadas, a sensação é de falta de potência para
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agir diante da vida, o que provoca determinadas formas de aprisionamento da subjetividade dos adolescentes. Percebe-se, pois, que os sentidos produzidos por eles são de ordem pessoal e social e evidenciam
em seus desdobramentos elementos determinantes que são peculiares à
vida em contexto de privação de liberdade.
Concluímos que no CEDUC, como em outras instituições totais,
os processos socioeducativos e o exercício da cidadania estão relacionados às engrenagens normatizadoras. Nesse sentido, pensamos que a
privação de liberdade interfere no acesso do adolescente aos direitos
sociais, produzindo formas de exclusão e produção de subjetividades
assujeitadas, pois os adolescentes participantes desta pesquisa praticamente não têm acesso à educação, profissionalização, esporte, condições
dignas de habitação, alimentação, lazer e outros serviços e dispositivos
sociais. As fragilidades existentes e expressas por eles mostram que as
falhas e dificuldades, nos diversos campos por onde circulam, quando
superadas, poderão ser substituídas por dispositivos potencializadores
da produção de outros modos de existência. Pensar em como modificar
essa realidade foi o que alcançamos com a realização de nossas atividades. Ao final do processo da pesquisa, os adolescentes mostraram que
as atividades desenvolvidas foram bastante significativas, reconhecidas
como positivas diante das limitações em que vivem. Embora em alguns
momentos tenhamos nos deparado com limitações para realizar algumas atividades, nossas estratégias metodológicas foram consideradas
inovadoras pela equipe de profissionais. Com a nossa saída do CEDUC,
deixamos uma semente plantada e desejamos que ela germine, para que
outros dispositivos possam ser utilizados junto aos adolescentes privados de liberdade.
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Considerações iniciais

Á

rdua tem sido a tarefa de lutar pelos direitos da população infantojuvenil nos dias atuais, especialmente quando essa população
se restringe aos adolescentes autores de atos infracionais. Embora, na
década de 1990, no Brasil, tenha havido a promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), imensas ainda são as lutas atuais em
face da garantia dos direitos básicos no sistema de justiça juvenil (Neto,
2007). Elevados são os números de relatos sobre a realidade precária das
unidades de socioeducação em todo o país. Situações que se agravam
mais ainda as experiências partem do contexto de internação. Mas, afinal, a que isso se deve?
O ECA instaura uma ruptura ético-política no marco normativo
brasileiro no período de redemocratização do país, no que tange a uma
nova forma ideológica de pensar o adolescente, colocando este como
sujeito de direitos. Esclarece as peculiaridades do desenvolvimento
humano na infância e adolescência e garante, sem distinção de cor,
raça e classe social, a proteção integral. Com essa perspectiva, Bazílio e
Kramer (2011) afirmam que a legalidade do ECA, ao fixar as diretrizes a
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serem cumpridas na aplicação da medida socioeducativa, demarca que
o princípio desta ação deve estar fundamentado no processo educativo,
a fim de reordenar os projetos de vida dos jovens que se inseriram na
prática de atos infracionais.
No estado do RN, pesquisas têm demonstrado a situação de violação aos adolescentes em conflito com Lei. São exemplos as produções
acadêmicas de Evangelista (2011), autor das obras Barreiras da sobrevivência, Para onde vai o adolescente, autor de atos infracionais, egresso da
Febem-RN?, como também Maria Dilma Siqueira em A condição sub-humana do infrator menor, de 1982, dentre outras. Sobre esta questão,
Frota (2006), afirma que, na realidade potiguar, uma das instituições
destinadas à “reeducação” de adolescentes em conflito com a Lei, o
Centro Educacional (CEDUC) Pitimbu, transformou-se em uma prisão. Talvez por este motivo não cumpra o objetivo a que se propõe: o de
promover um espaço de reflexão para estes adolescentes reconstruírem
seu projeto de vida dentro da sociedade em que vivem.
É neste esteio que se investiga a existência de atividades sociopedagógicas dentro das unidades de internação do estado do RN.
Tendo como fonte destas informações os operadores de direito do sistema socioeducativo do estado, investiga-se a existência, a qualidade e a
importância destas atividades no âmbito da execução da socioeducação
no RN.

De uma política punitiva à socioeducação: as políticas
para adolescentes autores de atos infracionais
Uma política para manter um sistema
violador: O Código de Menores de 1927

Com uma concepção da infância tida como supostamente perigosa, em 1927, o Decreto Executivo 17.943-A, elaborado pelo jurista
Mello Matos, aprova e institui o Código de Menores. Este código tinha
como característica um enfoque fortemente corretivo, voltado para
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práticas disciplinares e punitivas. Desta forma, agia na causa do problema, considerado por ele como o acidente da orfandade e da irresponsabilidade das famílias pobres (Evangelista, 2011).
Nesse período, a criança e o adolescente ainda não eram considerados como sujeitos de um processo ou objeto em debate (Freitas,
2011). No contexto desse código e início da década de 1940, foi criado
o Serviço de Assistência a Menores (SAM). Este organismo governamental objetivava prestar assistência e amparo social, em todo território brasileiro, aos “menores” desvalidos e infratores. Com isso, o Estado
brasileiro assumiuo papel centralizador de executar uma política nacional e assistencialista, contudo, “sem eliminar a função dos estados na
implementação de políticas de correção e assistência definidas pelo
Código de Menores, de 1927” (Evangelista, 2011, p. 49).
Esta instituição tentou associar práticas corretivas e punitivas
às atividades de cunho psicopedagógico. Apesar disso, em virtude da
difícil associação entre as práticas descritas, a medida acabou se restringindo à internação destes adolescentes.

A lógica perversa do Estado de bemestar social: um novo Código de Menores
perpetuando a adolescência “delinquente”
Devido a intensas denúncias de corrupção do sistema instaurado pelo Código de 1927 – de que alguns órgãos estavam falsamente
abrigando “menores desvalidos”, dentre outras denúncias –, a referida
legislação acabou por sucumbir diante do fracasso. Com tantas violações e desrespeito à integridade física e psicológica dos adolescentes,
abriu-se um espaço de lutas e reivindicações em defesa do seu bem-estar, possibilitando novas formas de pensar a política de internação.
Neste contexto, o governo militar criou a Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e a Política Nacional do
Bem-Estar do Menor (PNBEM), com o objetivo concreto de elaborar e executar as ações nesta área, respectivamente. Foi com controle
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autoritário e centralização do poder que a Doutrina de Segurança
Nacional e Desenvolvimento conduziu, na época, as questões relativas
às políticas para crianças e adolescentes no Brasil.
Diante desse contexto, no ano de 1979, um novo Código de
Menores foi sancionado enquanto legislação que objetivava defender os
direitos de crianças e adolescentes no país. Contudo, esta Lei estabelecia
em suas linhas a consagração da noção do “menor em situação irregular”, fazendo com que a criança e o adolescente que estivessem em condições de vulnerabilidade fossem marginalizados com uma “patologia
social” (Rizzini, 2008).
O novo código foi criado para atuar junto às crianças e adolescentes abandonados, que estivessem com vivência nas ruas, cometendo
infrações ou trabalhando precocemente: filhos de pobres e miseráveis.
Crianças e adolescentes, filhos de classe média, com boas condições
financeiras, não estavam incluídas no novo código. Este fato pode justificar o alto índice de crianças, adolescentes e jovens filhos da pobreza
que lotam as unidades de privação de liberdade de hoje no Brasil.
Foi no referido contexto histórico e político que a primeira
unidade de internação de adolescentes do Rio Grande do Norte foi
fundada: o CEDUC-Pitimbu, construído para receber adolescentesdo
sexo masculino em situação irregular. Também foi construído à mesma
época o CEDUC-Padre João Maria, que, nos dias de hoje, ainda abriga
as adolescentes autoras de ato infracional.
Durante a vigência do Código de Menores de 1979, muitas
mudanças sociais e políticas aconteceram no país. Os mecanismos
governamentais de aceleração do crescimento, junto à forte retomada
do capitalismo, deram abertura para a discussão e implantação de novas
políticas. Os movimentos sociais foram às ruas reivindicar direitos das
camadas populares. A democracia passou a prevalecer ante o poderio
militar e, desta forma, novas políticas sociais passaram a ser pensadas
e implantadas no país. Tanta abertura de ideias e de reflexão política
possibilitou a mudança do pensar acerca da criança e do adolescente no
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Brasil. O Código de Menores já não alcançava as expectativas e as exigências da sociedade civil nos serviços de proteção da infância e da adolescência. Esta última passou a ser pensada em sua integralidade, como
sujeito com direitos perante a sociedade e perante o governo. Surgiu,
assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Uma legislação para todos os filhos dos brasileiros:
O Estatuto da Criança e do Adolescente

Em 1990, nasce o ECA. Com ele, nasce a ideia de sujeito de
direitos; uma política nunca antes pensada e executada desta forma.
Nasce a noção de Doutrina da Proteção Integral, em que todos os filhos
dos brasileiros estariam sob a proteção desta legislação, não mais apenas
aqueles que estivessem em “situação irregular” (Brasil, 1990).
O ECA representa um novo paradigma ao se efetivar enquanto
Lei para uma categoria elevada à condição de sujeitos de direitos. A
constituição de 1988 foi o marco da legislação que abriu caminhos para
a implementação do ECA e, a partir dos anos 90, muitos acontecimentos políticos contribuíram para mudanças no panorama político, social
e jurídico do país, principalmente no que se diz respeito à atenção a
crianças e adolescentes (Evangelista, 2011).
Os movimentos sociais passaram a questionar o trato com esta
parcela na população do país, pautando questões sobre as crianças e
adolescentes desassistidos. A retomada democrática, junto com estes
movimentos, com representantes de direitos humanos, com o judiciário e setores de políticas públicas deram condições para que o ECA
pudesse ser implementado. Portanto, todas as crianças e adolescentes
brasileiros passariam a ser tratados sem distinção, sem privilégios, sem
discriminação, sendo a família, o Estado e a sociedade responsáveis por
eles (Brasil, 1988).
Outro importante documento institucionaliza e preconiza os
aspectos práticos da execução das medidas socioeducativas para os adolescentes que se envolvem com atos infracionais: o Sistema Nacional de
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Atendimento Socioeducativo (Sinase) (Brasil, 2006a), que inaugura um
novo modelo e novas diretrizes governamentais para se lidar com estes
adolescentes. As FEBEMs deixam de existir para dar lugar aos Centros
Educacionais ou Centros de Atendimento Socioeducativo em todo
o país, que passam a assumir um papel sociopedagógico, e não mais
somente sancionatório.
Neste sentido, prioriza-se agora o aspecto relacional deste adolescente com o ato infracional que ele comete. A natureza, a incidência
(ou reincidência) e a condição familiar em que se encontra são características que pesam na decisão do juiz, antes que ele seja encaminhado
para uma unidade de internação. Tal como defende o Sinase (Brasil,
2006a), todas estas condições devem ser levadas em consideração
em todo momento em o que o adolescente esteja sendo submetido à
socioeducação.
A medida de internação, segundo o Sinase, deve ser aplicada
somente em caráter excepcional ou no caso de reincidência do ato infracional, dada a prioridade de manter o adolescente autor de ato infracional em sua convivência familiar e comunitária como fator contribuinte
para seu progresso cidadão (Brasil, 2006a).
Nesse sentido, o ECA instituiu mudanças fundamentais que
objetivam reestruturar as condições de atendimento, principalmente
aos adolescentes autores de ato infracional. Entretanto, passados vinte
e dois anos de vigência, ainda se mantêm práticas institucionais repressivas coercitivas e punitivas, nas quais há um desrespeito da aplicabilidade da Lei.

Por uma intervenção socialmente
educativa: algumas considerações
A evolução das políticas para infância e adolescência no Brasil,
com a substituição da Doutrina de Situação Irregular pela Doutrina de
Proteção Integral, assegurada pela Constituição Federal e pelo ECA,
mostra significativas mudanças na forma de promover os direitos à
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população infantojuvenil. Nesse panorama, a necessidade de abordar
novas orientações para o atendimento educacional no trabalho com o
adolescente autor de ato infracional se amplia nos debates entre profissionais de diversas áreas.
Neste contexto, as ações pedagógicas baseadas em uma concepção de Educação Popular, originada entre os anos 1950 e 60 (Beisiegel,
1989), podem dar muitas contribuições. No intuito de contribuir para
ultrapassar as questões da reprodução do discurso menorista, por ações
reais de transformações pessoal e social (Oliveira, 2005), as concepções
e princípios da Educação Popular começam a se tornar o ponto de partida para orientar educadores nesses âmbitos.

A emergência da Educação Popular
No final do século XX, as experiências hegemônicas alcançadas pelo neoliberalismo como ideologia materializada provocam uma
reorganização na conjuntura social do Brasil1. Esse modelo impôs
novas configurações de vida e fez a população mais empobrecida sofrer
com o acirramento da desigualdade social e deterioração das condições
de trabalho e de sobrevivência, agravando os cenários de recessão, de
desamparo social e violação de diversos tipos de direitos, afetando a
vida população mais jovem (Campos, 1999).
Em função dessas condições, entre as décadas de 1950 e 60,
nasce, no seio das organizações populares e por influência dos princípios da educação dialógica de Paulo Freire, a Educação Popular. Sua
finalidade consiste em construir um projeto educacional mais justo, solidário e mais humano, defendendo o processo educativo como o meio
para mudança de padrões de conduta, modos de vida, atitudes e reações

1

O neoliberalismo trouxe um modelo padronizado internacionalmente e orientou a
economia dos Estados para a realização de diversas reformas e adequações às regras
internacionais as quais correspondem à globalização do mercado, a concretização do
Estado mínimo, a desestatização da economia, o crescimento da competitividade e
das privatizações, provocando inúmeros problemas sociais (Cohn, 2000).
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sociais. Portanto, a proposta de Educação Popular se apoia na realidade
social como ponto de partida do processo educativo, que através da sua
disseminação se volta a ele, para enfim transformá-lo (Werthein, 1985).

Educação social de rua
No final dos anos 1970, o crescimento dos problemas sociais se
tornou ainda mais evidente. Do golpe militar de 1964 até medidas de
aceleração da economia com a promessa do “milagre”, o Brasil viveu
o período de maior crise de sua história, fato que evidencou o alastramento do número de crianças vivendo nas ruas, o aumento da mortalidade infantil (Ministério da Saúde, 1989), o número alarmante de
trabalhadores com idade menor de 14 anos (UNICEF; MPAS, 1987),
e, por fim, a continuação da falência da rede de proteção à infância e
adolescência.
Por força dessas questões, a partir dos anos 1980 e 90, período caracterizado pela redemocratização do país, surge a necessidade
de resgatar os antecedentes históricos do movimento pela educação
popular e promover em virtude dos novos contextos de exclusão outro
grande movimento no sistema pedagógico: a educação social de rua.
A educação social de rua se contextualizou na evolução das políticas
sociais no Brasil, e inspirado especialmente nas pedagogias de Paulo
Freire, Celestine Freinet, Anton Makarenko e Emília Ferrero, voltou-se
para crianças e adolescentes socialmente excluídas e para ampliação dos
direitos da cidadania (Oliveira, 2007).
Foi com esse enfoque, no qual o UNICEF começou a apoiar
estudos interdisciplinares nas academias, buscando trazer uma visão
sociológica à análise dos problemas relacionados à criança e ao adolescente em situação de risco, que a educação social de rua se iniciou.
O problema das crianças abandonadas não poderia ser mais analisado
sem considerar as questões econômicas, sociais e políticas relacionadas
à produção da pobreza (Oliveira, 2007).
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Para Oliveira (2007), o que já era claro – a condição social
como geradora dos problemas sociais –, legitimava-se academicamente,
então as condições das crianças passaram a ser indicadores sociais.
Substituiu-se, nesse momento, a culpabilização da família dos carentes
e “infratores” (Ianni; Krauser, 1875), por uma visão social do abandono
da infância e da produção da delinquência juvenil (Rizzini, 2008).
Em 1979, no estado de São Paulo, com o apoio político da Igreja
Católica, sob as orientações da Pastoral do Menor e inspirados nas propostas referenciais das pedagogias libertárias para transformação social
das realidades (Gadotti, 2000), profissionais foram para as ruas encontrar crianças e adolescentes. Considerando esta uma atividade solidária,
começaram a se denominar os primeiros educadores sociais de rua, ou
apenas, educadores de rua (Oliveira, 2007).
De acordo com Oliveira (2007), nesses primeiros grupos, o trabalho não tinha nenhum treinamento específico, nem supervisão, mas
com o processo de construção de um saber compartilhado, adotaram:
A rotina, os encontros semanais, troca de ideias, avaliação
do trabalho e análise das experiências. E é nesse processo
que germina-se um arcabouço pedagógico: a “Pedagogia da
Presença”. Uma pedagogia com metodologia caracterizada
por princípios, posturas, atitudes e procedimentos voltadas
para a intervenção de educadores nas ruas e pano de fundo
para prática dos educadores sociais (Oliveira, 2007, p. 143).

Diante disso, a Pedagogia da Presença será defendida por Costa
(1991) devido às circunstâncias de ausência de afeto estável e leal, ou
seja, a população em situação de risco, na maioria das vezes não tinha
acesso ao benefício da presença. Sob essa perspectiva, a Pedagogia da
Presença deve desafiar o conformismo implicado nos métodos tradicionais de “reabilitação social” (Oliveira, 2007), propõe que o contato educacional com o jovem deve fundamentar numa análise crítica
da sociedade, ajudando-o, primeiramente a superar as dificuldades
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pessoais, possibilitando a reconciliação consigo mesmo, e o consenso
com os outros (Costa, 1991).
Com base numa pedagogia da presença, a reciprocidade e,
sobretudo, o vínculo forte e significativo na relação entre educador e
educando, funcionam não só experiências coletivas fundamentais, mas
são meios de fortalecer o vínculo com os jovens e adquirir influência
em suas vidas (Oliveira, 2007). A proposta da educação social de rua se
desenvolve como uma pedagogia política voltada para os direitos das
crianças, adolescentes e todos os cidadãos.
A socioeducação

A implementação do ECA nos anos 1990 enfatizou o direito do
adolescente ao acesso a políticas sociais, dentre elas as de educação e
saúde, e propôs transformações profundas no sistema de justiça juvenil
(Neto, 2007). A questão da inimputabilidade penal até os 18 anos, as
competências dos Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, estabelecimentos de internação de adolescentes autores de ato infracional se
tornaram alvos de disputas infindáveis e fizeram com que os educadores
sociais de rua se aproximassem das questões do adolescente em conflito
com a Lei (Oliveira, 2007).
Com essa aproximação, o foco do trabalho da educação social
de rua é ampliado e passa a ser abordada no campo da jurisprudência,
das leis e dos tribunais. A intervenção da ESR defendendo que, para o
maior desenvolvimento dos adolescentes em conflito com a Lei deve-se
incluir a comunidade e a família, passa a identificar-se definitivamente
com ECA (Oliveira, 2007), e anos mais tarde, a orientar as perspectivas
na formulação do aspecto pedagógico do Sinase.
Para Costa (2006), os princípios da ESR ganham enorme relevância no campo da socioeducação. Com a incorporação de seus princípios na proposta do atendimento ao adolescente (Bazílio; Kramer,
2011), a ESR se torna forte jargão na efetividade da promoção do
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convívio social, do resgate da autoestima, do espírito de coletividade e
do resgate da convivência familiar e comunitária.
Portanto, com raízes marcadas desde as pedagogias libertadoras
e nas experiências da ESR, a ação da socioeducação orienta o adolescente a:
Atuar como pessoas, cidadãos e futuros profissionais, para
que não reincidam na prática de atos infracionais (crimes
e contravenções, se cometidos por adultos), garantindo, ao
mesmo tempo, o respeito aos seus direitos fundamentais e à
segurança dos demais cidadãos (Costa, 2006, p. 24).

Para tanto, as unidades e programas que executam as medidas
socioeducativas devem orientar-se nas seguintes diretrizes: prevalência
da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios;
projeto político pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo; participação dos adolescentes na construção,
no monitoramento na avaliação das atividades; respeito à singularidade
do adolescente; presença educativa e exemplaridade como condições
necessárias; e exigência e compreensão na ação socioeducativa (Brasil,
2006a, p. 47-48).

As atividades socioeducativas existentes
nas unidades de internação
O Observatório da População Infantojuvenil em Contextos
de Violência, ao realizar a Formação Continuada dos Operadores do
Sistema Socioeducativo do Rio Grande do Norte, considerou importante aproveitar a presença de todos estes profissionais no curso para
levantar informações acerca da situação da execução das medidas socioeducativas. Desta forma, foram aplicados questionários com perguntas
abertas e fechadas aos profissionais das unidades de medidas restritivas
de liberdade, com o objetivo de identificar as fragilidades do sistema
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quanto às atividades socioeducativas de cada unidade de internação do
estado do RN.
Foram participantes da pesquisa 110 operadores do sistema
socioeducativo. Destes, 18 atuavam nas quatro unidades de medida de
internação do RN, os CEDUC Pitimbu, em Parnamirim (pertencente
à Grande Natal), Mossoró (homônimo), Caicó (homônimo), e a única
unidade de internação feminina, o CEDUC Pe. João Maria, em Natal.
Foi realizada uma categorização das respostas dos questionários, apresentada da seguinte forma: atividades de profissionalização,
atividades de arte/cultura, atividades de esportes/lazer, escola formal,
atividades religiosas, atendimento aos adolescentes. A distribuição das
respostas pode ser observada no Quadro 1:
Quadro 1 – Respostas dos questionários

ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

CEDUC-Pitimbu

CEDUCMossoró

CEDUCCaicó

CEDUC-Pe
João Maria

Profissionalizantes

0 respostas

3 respostas

8 respostas

1 resposta

Arte/cultura

7 respostas

2 respostas

3 respostas

7 respostas

Esporte/lazer

5 respostas

4 respostas

4 respostas

4 respostas

Escola formal

0 respostas

1 resposta

1 resposta

0 respostas

Fonte: os autores (2014).

Educação formal e profissional
Conforme as respostas dos profissionais, apenas as unidades de
Mossoró e Caicó executam as atividades na escola formal. Nas unidades
da capital do estado (CEDUCs Pe. João Maria e Pitimbu), a inexistência
dessas atividades e, em algumas delas, até a falta de espaço, comprovam
que essas ações asseguradas pelo ECA, não tem sido priorizadas.
Devido a estas condições, demonstra-se que o RN tem ferido
disposições impostas pelo ECA, que, antes mesmo da promulgação da
legislação específica do ensino brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional (1996) e do Plano Nacional de Educação (2001)
apresenta claramente no Art. 53 do capítulo IV que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho (Brasil, 2006a).
A ausência desse aspecto, como demonstrado na realidade de
algumas unidades, sinaliza a negação do direito a educação, afirmado
pelo ECA. Afinal, independente da situação do adolescente, esteja ele
cumprindo sansão pelo cometimento de ato infracional ou não, seu
direito à educação formal, bem como a outros direitos fundamentais,
deve ser assegurado.
Para além da escolarização formal, quando questionados sobre
a existência de atividades em outros espaços da unidade, os profissionais das unidades de Mossoró, Caicó, bem como o CEDUC Pe. João
Maria afirmaram que há oficinas profissionalizantes. Esses profissionais informaram que as oficinas existem, mas são realizadas apenas em
alguns momentos.
As unidades das cidades de Mossoró, Caicó e Natal (CEDUC
Pe. João Maria) caracterizam como atividades pedagógicas apenas as
oficinas de caráter profissionalizante que funcionam esporadicamente.
Costa (2006) afirma que, no conjunto das ações socioeducativas, as atividades de educação profissional podem e devem existir desde que elas
sejam aliadas aos parâmetros socioeducacionais mais amplos, como a
formação para autonomia dos projetos de vida, não devendo, assim,
configurar-se como única atividade no atendimento do adolescente.
A existência de oficinas de cunho profissional apontadas por
todos os participantes indica ainda que a preocupação com direcionamentos pedagógicos, a fim de atender as necessidades do modo de
produção capitalista, refletem inevitavelmente também no sistema
socioeducativo. O discurso sobre o combate à ociosidade dos jovens,
característico do final do século XIX, como o problema do “menor”,
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reproduz ainda hoje a ideia do salvamento do adolescente por meio de
atividades que os direcionem para o trabalho em série (Rizzini, 2008).
Sem ultrapassar essa perspectiva, não nos surpreende que as atividades sejam realizadas apenas enquanto reprodutoras de uma lógica
que pretende fornecer conhecimento e pessoal necessário à maquinaria
do modo de produção capitalista (Mészàros, 2008), e que não são os
melhores postos no mercado de trabalho formal. Pois, historicamente,
percebe-se que as ocupações oferecidas são subalternizadas e precárias,
de modo que não conseguem promover grandes mudanças na trajetória
de vida desses adolescentes, inserindo-os, muitas vezes, em trabalhos
sem carteira assinada, caracterizados como informais ou subempregos
(Pochmann, 2007).
As próprias ações com a finalidade de qualificar o jovem profissionalmente se dão por ferramentas muito incipientes e, portanto, não
atendem aos requisitos necessários para que o jovem seja considerado
preparado para inserir-se no mercado de trabalho formal (Pochmann
2007). Isso ocorre, dentre outros aspectos, devido à lógica das políticas
públicas voltadas para os jovens que, ao buscarem integrá-los socialmente, incentivam atividades vinculadas a capacitações profissionais
que, na maioria das vezes não passam de oficinas ocupacionais e não
logram promover qualquer tipo de qualificação e garantia para o mercado de trabalho (Abramo, 1997).
Diante dessas questões, considera-se que, apesar de insuficientes, a educação formal e as oficinas pedagógicas profissionalizantes,
em alguma medida, foram executadas nas unidades pesquisadas. No
entanto, não alcançam o real objetivo do desenvolvimento da socioeducação. As mínimas ações que foram demonstradas por meio das
entrevistas expressam a inexistência de um projeto político pedagógico, exigido como centralidade da gestão pedagógica pelo Sinase, que
oriente os caminhos dessas ações na promoção da transformação social
na vida desses adolescentes.
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Arte e cultura
Quanto às atividades de arte-cultura, segundo os profissionais,
todas as unidades são devidamente contempladas com as atividades voltadas para essa área, cumprindo dessa forma o que preconiza a Lei do
Sinase. As respostas voltaram-se com frequência para atividades de pintura em camisetas e artesanato, valorizando aspectos da cultura local.
Contudo, é sabido que esta atividade de pintura em camisas em
uma das unidades não era proposta pelo estado, e era realizada, no início, por meio de um convênio estabelecido com o SEBRAE. Assim, com
a saída deste órgão do “Sistema S”, a professora que ministrava o curso
manteve suas atividades voluntariamente, sendo esta, por muito tempo,
a única atividade de arte-cultura da referida instituição. Tal fato mostra
a falha institucional da unidade que visa tão somente preencher as horas
vagas dos adolescentes com atividades externas. É sabido também,
segundo as respostas dos questionários, que esta atividade contemplava
menos da metade dos adolescentes institucionalizados; os outros continuavam sem atividades de arte/cultura.
A educação através da arte escapa a definições do mercado de
arte elitista. Esta prática possibilita experiências transversais de aprendizagem com a arte e pela arte, sem o intuito de formar artistas. Contudo,
se pergunta onde ficam os aspectos de formação crítica destas atividades. Pensando nos benefícios em longo prazo destas práticas educativas
(quando apresentam uma proposta sociopedagógica eficaz), pode-se
entender como o papel da educação através da arte é importante na
sociedade de um modo geral, não apenas para os usuários do sistema
socioeducativo (Eça, 2010).
Desta forma, vê-se que o ensino por meio da arte tenta desenvolver a autoexpressão do adolescente que entra em contato com esta
modalidade pedagógica (Barbosa, 1989). Tanto a autoexpressão do
jovem como aspectos de sua formação crítica devem ser contemplados
na proposição destas atividades, considerando o princípio básico da
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socioeducação, finalidade última do sistema de atendimento voltado ao
adolescente autor de ato infracional.

Esporte e lazer
Previstas no ECA, as atividades relativas a esporte e lazer merecem destaque na pesquisa em questão. Sua presença é identificada pelos
educadores entrevistados em todas as unidades de internação do Rio
Grande do Norte. Isso evidencia que o sistema socioeducativo potiguar,
nesse quesito, concede aos adolescentes o que lhes é garantido por lei
e que, por vezes, fora desse sistema não é acessado por esses sujeitos.
Embora a prática esportiva possua um caráter diferente da educação
formal, ela pode ser um meio de desenvolvimento das potencialidades
humanas. Neste sentido, não se volta somente ao aprendizado de técnicas dentro do esporte ou atividade física, e sim como um elemento de
desenvolvimento integral do adolescente. Todavia, é preciso enfatizar
que, para essas atividades atingirem resultados adequados, precisam ser
mediadas de modo que os adolescentes sejam incitados a inquietar-se
diante do que lhes é posto. Além disso, a elaboração dessas atividades
objetiva a integração, comunicação e cooperação entre os adolescentes
(Silva; Oliveira; Piccione; Lemos, 2008).
Dentre as atividades de caráter esportivo realizadas, existe uma
recorrência do futebol, especialmente para adolescentes do sexo masculino. Entendemos que a maior importância do futebol, sendo ele
mediado, é proporcionar ao adolescente novas formas de alcançar metas
de vida. Isto é, as dimensões exigidas na prática desportiva, tais como
disciplina, senso de coletivo e autoconhecimento, uma vez refletidos na
vida cotidiana do sujeito, podem promover mudanças significativas.

Considerações finais
Como visto na história da política para infância e adolescência,
existem quatro leis que marcam o trato institucional aos adolescentes
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autores de ato infracional: Os dois Códigos de Menores (1927 e 1979), o
ECA e o Sinase. Nos Códigos de Menores, a concepção de educar fundamentou-se na recuperação e na reeducação do “menor delinquente”,
sendo praticada com atos de repressão e punição. No ECA, em virtude
de um movimento que ensejou uma nova forma de conceber esta população, regulamentou-se uma educação articulada aos processos sociais,
considerando que o processo educativo na socioeducação deve ser prioritário na reorganização da subjetividade do adolescente e sua relação
com a família e com a comunidade.
Sob esta perspectiva, o adolescente autor de ato infracional deve
cumprir medidas socioeducacionais que o ajudem a organizar seu novo
projeto de vida. Todavia, este tem sido alvo de fervorosas críticas, pois
os atendimentos até então realizados insistem em continuar a trabalhar
com institucionalização violadora de direitos.
No RN, destacam-se recentes esforços do sistema de garantias
de direitos da criança e do adolescente em estabelecer, no estado, que
a Lei do Sinase seja efetivada. Contudo, se percebe que, no que tangem
às atividades sociopedagógicas, as unidades de internação do estado do
RN deixam a desejar, já que não contemplam os adolescentes de forma
devida, quando não propõem, elas mesmas, as atividades das quais
todos os adolescentes das unidades devem ser contemplados. Na verdade, observa-se que o que acontece com estas atividades é a apropriação da instituição, incorporando estas como sendo de propostas de sua
rotina diária.
A estratégia metodológica da socioeducação ainda se encontra
em construção, ou até mesmo inexistente em alguns casos. Por estar
submersa a concepções de um sistema de educação dentro do modo de
produção capitalista, os traços metodológicos de uma pedagogia verdadeiramente popular não têm sido efetivados, o que por sua vez não tem
afetado apenas os adolescentes nas unidades de internação, mas, além
disso, todo o sistema (seja na área da saúde, da assistência, da segurança,
da habitação ou da educação).
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Nestas condições, elementos como a escolarização formal, a
educação profissional, as atividades artístico-culturais, o aspecto social
e psicológico de cada caso acolhido na unidade, as práticas esportivas,
a assistência religiosa e todas as demais atividades dirigidas ao socioeducando não têm conseguido cumprir sua tarefa no que se refere à
preparação dos envolvidos neste processo para a aprendizagem de ser e
conviver (Costa, 2006).
Para isto, é necessário que a árdua tarefa já mencionada seja
contínua, e que não seja abandonada, especialmente quando o objetivo
for procurar melhores condições aos adolescentes e, sobretudo, buscar o real cumprimento dos dispositivos legais existentes na realidade
brasileira.
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E

m um momento histórico de violações e ameaças aos direitos fundamentais de crianças e
adolescentes, é preciso somar esforços na luta
pela transformação das políticas voltadas para
esses sujeitos. A ideologia que fundamenta a criminalização de adolescentes pobres e da periferia é a mesma
que impõe a redução da idade penal e que autoriza e
legitima as violências institucionais cometidas no sistema socioeducativo. “Justiça juvenil: teoria e prática no
sistema socioeducativo” vem apresentar fundamentos
teóricos e experiências práticas com vistas à desconstrução desses processos ideológicos e à defesa intransigente da proteção integral.
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famílias, no âmbito do sistema socioeducativo do Rio
Grande do Norte. Trata-se
de uma obra que convida
não só o meio acadêmico,
mas também profissionais,
militantes e demais pessoas
interessadas a refletir sobre
o modelo de política socioeducativa que o Estado tem
desenvolvido para adolescentes que cometeram ato
infracional.

teoria e prática no sistema socioeducativo

E

ste livro condensa
debates que acumulam para um
projeto de garantia
de direitos. A partir de uma
leitura crítica da realidade, "Justiça juvenil: teoria
e prática no sistema socioeducativo” visa fortalecer
a perspectiva de que os/as
adolescentes que estão em
cumprimento de medidas
são sujeitos de direitos, que
precisam ser respeitados em
suas demandas e necessidades, e não mais sofrerem
violações por parte do Estado. Propõe-se o avanço na
reflexão e ação em direção
à uma visão progressista e
emancipadora no âmbito
do sistema socioeducativo
e da justiça juvenil. Partindo
de uma análise crítica à história dos direitos da infância
e adolescência, os autores
e as autoras passeiam pelo
mundo da justiça, da legislação e das políticas públicas
que permeiam a realidade
desse sistema. Além disso,
discutem experiências de
pesquisa e extensão realizadas com adolescentes e suas

