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Como se fossem de mármore 
Os dardos duram dentro de mim perfeitos 

E aprendi com eles a lançar-me 
E aprendi com eles a ter medo 

A me esconder dos nomes 
Fugir das luzes fortes 

E da insensatez dos automóveis 
Aprendi com os dardos 

Uma espécie de vida iluminada 
Uma sutileza para arremessos 

Estratégias de ataque 
Fugas 

Um modo impecável de me abrigar da chuva 
E aprendi também uma crueldade 

E uma coragem toda feita de começos. 
 

(Lance de dardos, Iracema Macedo, 1991) 



 

RESUMO 
 

 

Este trabalho busca fazer reflexões sobre o mundo social da infração juvenil 
feminina, em cujo contexto se inserem as adolescentes mulheres que cumprem 
medidas socioeducativas no Centro Educacional Padre João Maria (CEDUC), Natal-
RN. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), o 
comportamento dessas adolescentes em questão foi determinado como “conduta 
descrita como crime ou contravenção penal”. Objetiva-se, com o estudo, discutir 
aspectos do universo dos mecanismos de controle institucionais totais com os quais 
esses sujeitos estão interagindo. Através de análises sócio-antropológicas da prática 
etnográfica de pesquisa de campo, mostrou-se necessário problematizar a noção de 
desvio envolvida na prática de penalidades atribuídas às adolescentes mulheres no 
contexto de privação de liberdade. Para tanto, desenvolveu-se o “desenho” das 
representações das relações de gênero, de geração, das práticas de violência e 
criminalidade, a partir do olhar sobre a Unidade CEDUC/Padre João Maria. 
 
Palavras-chave: Gênero. Juventude. Violência. Criminalidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

This paper presents some reflections on the social world of young female 
transgression. The context corresponds to those ones that obey social and 
educational measures in The Padre João Maria Education Centre (CEDUC), in Natal-
RN. This behavior, according to the Statute of Children and Young (ECA, 1990), is 
defined as "conduct described as crime or misdemeanor." Our goal is to discuss 
aspects of the contexts in which young women are interacting with the universe of 
total institutional control mechanisms. Through the socio-anthropological analysis of 
the ethnographic practice in field research, it was necessary to question the concept 
of misuse engaged in the practice of penalties awarded to young women in the 
context of private freedom. So was built a frame relating the representations of the 
relations of gender, generation, the practice of violence and crime from the look on  
CEDUC/ Padre João Maria Education Centre. 
 
Keywords: Gender. Youth. Violence. Crime. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As idéias que percorrem o imaginário da figura da mulher, e que interagem 

com os instrumentos socialmente desviantes, são tão recorrentes quanto possamos 

escrever e entender. 

Em uma das ocasiões em que me encontrava na recepção de uma das 

bibliotecas da Universidade, lugar em que costumava realizar meus estudos, eu 

pensava no desenvolvimento dessa temática...  

Poucos minutos antes, fora abordada por uma jovem que ao ver em minhas 

mãos o livro de Rosemary Almeida, Mulheres que matam: universo imaginário do 

crime feminino e no ímpeto de quem não iria conseguir sair sem tecer um 

comentário, inquiriu-me: “É mais fácil entender um homem que mata do que uma 

mulher que mata, não é? Certa da complexidade da resposta que deveria acontecer 

em segundos, uma vez que estávamos na posição de transeuntes, desisti de 

responder e sorri. Então, ela mesma, por sua vez, insistindo no assunto, respondeu: 

“É porque a mulher dá a vida, ela não tira a vida”. Dito isto, saiu rapidamente como 

quem não interessava saber a minha reação, mas apenas me dar um recado. 

Recado este que me fez ficar, por alguns segundos, “paralisada”.  

Na tentativa de processar aquelas palavras, pensei: “Sendo assim, é mesmo 

mais difícil entender as mulheres”. Num segundo momento, voltando os olhos 

novamente para o livro, perguntei-me: “E eu justamente fui ficar com o mais difícil?”.  

Avaliando a situação, percebo que não respondi ao questionamento da moça, 

por inconveniência ou por falta de tempo para fazê-lo, mas porque não sabia 

exatamente o que responder. (Caderno de campo, 15 de dezembro de 2009). 

Como todo trabalho de campo se inicia pela escolha do tema, trata-se desse 

aspecto na “inauguração” do “desabafo científico” que é promovido aqui.  

Acredito que a descoberta é um sentimento muito presente para quem 

caminha estudando Ciência. A idéia de abordar algo novo, autêntico, é lâmpada a 

iluminar o breu das mesmices acadêmicas; impressiona e conduz, 

momentaneamente, a achar que somos os únicos a escolher o terreno de estudo.  

Contudo descobrir, também, significa provar do dissabor da primeira 

frustração nesse processo. Faz lembrar das aulas de Teoria do Conhecimento, 

quando o professor ministrante da disciplina insistia em pronunciar: “Seja lá o que 
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você estudar, fique certo de que sempre terá alguém que já tenha feito isso antes. 

Não apenas uma pessoa, mas várias estudam a mesma coisa”.  

Estava ali para pensar no porquê de não conseguirmos estudar coisas 

diferentes. Será que, de fato, não existiriam mais coisas diferentes a serem 

estudadas? E sobre a existência de vários estudos investidos numa mesma coisa... 

que graça teria? 

Certa de que essas respostas são os contornos do que encontramos nas 

nossas pesquisas: os elementos basilares das relações entre os indivíduos; as 

composições das regras e normas sociais; os interditos institucionais na vida do 

sujeito. Estava certa, principalmente, de que essas descobertas e elementos do “o 

quê” e do “como” do estudo são vistos por nós, que os criamos para que existam à 

nossa forma. 

Talvez essas indagações sobre a tentativa de justificar nossas inquietações 

não façam parte do rol das quatro coisas que aprendi com Alain Pessin. Porém, 

admito, tal qual Howard Becker (2010), que seja bastante interessante apoiarmos 

nossas idéias teóricas nas ações produzidas, “nas pessoas de carne e osso”. 

O envolvimento com temáticas juvenis no período da graduação no curso de 

Ciências Sociais (UFRN) foi de imediato um empenho. Como bolsista PIBIC/CNPQ 

nos anos de 2006 e 2007, ingressei em dois projetos de pesquisa vinculados ao 

Departamento de Antropologia. Em 2006 o projeto estava direcionado para entender 

o contexto diante do que se convencionou chamar de “gravidez na adolescência”, o 

qual envolvia as noções de paternidade e maternidade. O espaço de investigação 

era a Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC, na Cidade de Natal-RN.  

Em 2007, os estudos dessa temática foram direcionados, especificamente, 

para a análise das perspectivas juvenis no contexto de assentamento rural na cidade 

de Touros-RN.  

Ambos os projetos tiveram grande contribuição para despertar o interesse no 

objeto de pesquisa atual, principalmente pela aproximação com a temática da 

juventude e com as leituras realizadas no entendimento da investigação. A 

participação no primeiro projeto, além de influenciar, acabou por dar o 

direcionamento do lócus dessa investigação.  

A pesquisa na MEJC era desenvolvida no âmbito das reuniões semanais de 

um programa voltado para adolescentes, coordenado por uma médica ginecologista 

e por uma psicóloga. Os temas versavam entre discussões sobre gestação, saúde e 
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educação sexual. Participavam das reuniões as adolescentes grávidas, 

companheiros, familiares e demais acompanhantes. 

O envolvimento com aquele universo coletivo perante os discursos acerca da 

gravidez na adolescência ressaltou a relação com o modelo de família e papéis 

socialmente construídos e internalizados na nossa sociedade – sejam eles padrões 

institucionais ou transgressores, quando da ocorrência da gravidez precoce.  

A minha atuação reflexiva, embora não fosse o objetivo da pesquisa em si, 

estava pautada nesse cruzamento entre o padrão de família e os impactos nesse 

modelo e na própria vida juvenil. 

Essas reflexões resistiram até o momento em que, numa dessas 

participações nas reuniões, a presença de uma adolescente que não estava, como 

as demais, acompanhada por familiares, tampouco por companheiros, mas por um 

responsável institucional e um policial, despertou meu interesse. Vendo-a, não 

conseguia apreciar qualquer outra situação que ali se passasse. Ao término da 

reunião busquei me inteirar com a equipe técnica do que se tratava. Aquela 

adolescente seria uma “menor infratora” e sua acompanhante seria a coordenadora 

da instituição que viria se tornar, posteriormente, meu campo de pesquisa – o Centro 

Educacional Padre João Maria (CEDUC).  

O contato com aquele universo encharcado pelas falas das adolescentes e 

das famílias sobre as mudanças nas suas vidas perante à “gravidez precoce”, e o 

fato de ter presenciado aquela “visita” acabaram por tornar mais enfadonhos e 

menos interessantes os discursos de outrora. Aquela presença irrequieta da 

adolescente durante a reunião, demonstrando que ela parecia sentir-se superior e 

alheia à discussão em pauta e à normatividade, fazia com eu procurasse entender 

uma transgressão às normas sociais através da gravidez na adolescência. Essa 

condição de estar em situação prisional mostrou-se para mim muito mais fora dos 

padrões sociais e ainda mais significante. Apesar do desconforto, sentia-me atraída 

por aquela novidade.  
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Indo a campo: o primeiro contato 

 

 

Em 2008, investida por essa atração, sentia que tinha encontrado minhas 

intenções de pesquisa para o processo monográfico de conclusão do curso de 

graduação. Com isso, fiz uma busca acerca das instituições para adolescentes na 

cidade de Natal-RN. Dentre muitas, apenas uma era voltada para a internação de 

adolescentes mulheres.  

Depois desse processo de levantamento dos espaços, realizei contato com a 

Fundação de Apoio à Criança e ao Adolescente – FUNDAC e com a coordenação 

do CEDUC/Padre João Maria.  

Nesse processo de contatos iniciais, tomei conhecimento dos procedimentos 

legais para autorização da minha entrada na instituição. Construí junto ao 

Departamento de Antropologia da UFRN uma solicitação para a realização da 

pesquisa e encaminhei ao juiz da I Vara da Infância e Juventude – esfera 

responsável legal pelo público adolescente. 

Na investigação monográfica, por dificuldades institucionais da época, foi 

possível desenvolver uma pesquisa de caráter exploratório. A coordenação vigente 

conferia certo receio quanto ao trabalho de investigação acadêmica, por isso a 

concessão a metas da pesquisa, como participação em alguns momentos coletivos 

das adolescentes e entrevistas individuais, ficou comprometida.  

Acabei por atribuir certa desconfiança ao fato de as profissionais 

desconhecerem a atuação do trabalho etnográfico, configurado em pesquisa de 

observação de campo, pois, na época, até o momento da minha inserção, a 

instituição não tinha tido a experiência de receber pessoas externas nos seus 

estabelecimentos, exceto estudantes do curso de Serviço Social da UFRN, que 

costumavam realizar atividades de intervenção com as adolescentes. Em outras 

palavras: a minha presença destoava do que estava habituado a funcionar como 

atividade do quadro da rotina institucional. Em virtude disso, era comum que durante 

o período da pesquisa, eu fosse inquirida pelas profissionais e adolescentes sobre 

minha formação ou papel que exercia na instituição, cuja identidade mais próxima da 

realidade acaba por ser associada à das estagiárias.  

Diante da experiência em realizar o trabalho de observação participante na 

graduação, compreendi que a prática não parecia familiar ao pessoal da instituição 
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que trabalhava à época. Por esse motivo, percebia algumas vezes que era também 

observada com estranheza por alguns funcionários. Pois, estavam acostumados 

com os trabalhos de caráter de intervenção por parte das pessoas que vinham de 

fora da Unidade, como, por exemplo, os estágios do Curso de Serviço Social da 

UFRN que realizavam atividades pedagógicas para as adolescentes.  

Eu acompanhava e participava de alguns momentos: nas aulas de 

alfabetização ministradas pela pedagoga (que ocorriam geralmente no período da 

manhã), e nas atividades pedagógicas (à tarde) ou, ainda, nas conversas informais 

com as adolescentes e funcionários que ficavam pelo pátio, na hora do “lazer”. 

Mesmo dessa forma, acabei por realizar uma descrição densa do espaço e da 

rotina do CEDUC/Padre João Maria. A importância desse trabalho foi ressaltar o 

inédito rumor do viver coletivo, até então desconhecido, sobre uma instituição de 

caráter prisional para adolescentes mulheres no Estado. 

Em 2009, imersa na insatisfação de não ter sido possível aprofundar os 

estudos nesse universo, ingressei no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais (UFRN), com o intuito de entender a mulher no mundo da 

criminalidade, tendo como ponto de partida o período da adolescência. Queria 

compreender suas práticas que, de acordo com as normas sociais, são 

transgressoras. 

O anseio em desenvolver algum tipo de atividade com as adolescentes, 

desfazendo o incômodo sentido no processo da monografia, que avaliava, na época, 

ser parasitário, por compor basicamente a metodologia de observação participante1. 

Para nortear as nossas indagações sobre qual a importância de realizar esse 

estudo e quais os aspectos que merecem destaque em meio a um universo 

complexo de relações, representações e motivações sociais, buscaram-se as 

possíveis premissas para os questionamentos sobre como a adolescente mulher é 

vista perante o mundo institucional. Essa indagação serve para nortear, em linhas 

gerais, o processo de entendimento da socialização secundária2 em que a 

adolescente mulher é submetida na instituição. 

                                                        
1 Na época, fui proibida pela coordenação de realizar conversas individuais (inclusive entrevistas) 
com as adolescentes. O motivo para tal interdição nunca ficou claro, mas a coordenadora falava do 
fato de elas “serem menor de idade”. 

2 Os autores Berger e Luckmann tratam dessa discussão na Construção social da realidade (2006). 
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Pensando “o Hoje” 

 

 

Este trabalho buscou compreender as penalidades que envolvem a tríade das 

relações de gênero, de geração e de desvio atribuídas às adolescentes mulheres em 

situação de privação de liberdade. 

O contorno da análise de dados mostrou de que, quando se trata de uma 

adolescente mulher autora de contravenção penal, seja através do viés da violência 

ou da criminalidade, as instituições prisionais empreendem relações disciplinares e 

aplicam penalidades que interagem entre si. 

O espaço eleito para a realização do estudo foi o Centro Educacional Padre 

João Maria (CEDUC), local em que adolescentes mulheres cumprem medidas 

socioeducativas por terem cometido ato infracional, “conduta descrita como crime ou 

contravenção penal (ECA,1990). A reflexão sobre essa tripla penalidade versa pela 

idéia das representações sociais sobre criminalidade, violência, gênero e juventude 

que envolvem o imaginário acerca da condição feminina diante dos papéis sociais a 

elas atribuídos. 

Os questionamentos imbricados na pesquisa partem da inexpressiva atuação 

da mulher pelo universo da criminalidade e violência na nossa sociedade.  

Posta isto, pensou-se em quais considerações envolvem os índices diminutos 

da prática infracional “feminina”. Quais são as conseqüentes representações 

acionadas quando a adolescente mulher tem o comportamento desviante? Como a 

instituição percebe essas adolescentes mulheres? Quais são as representações 

acionadas na construção de instrumentos normativos para adolescentes que 

cometem ato infracional no Brasil?  

Quanto ao desvio cometido, tratou-se de discutir, no contexto da pesquisa, a 

temática a partir do recorte da adolescência e do gênero – o que incorreu no 

questionamento: Quais os dispositivos de penalidade acionados na nossa sociedade 

para esse público?  

O fio condutor do estudo se sustenta na análise de desvio realizada por 

Maurice Cusson (1995), caracterizada pela teoria da distribuição: quanto menor for a 

recorrência do desvio mais raro será o ato desviante.  
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A relação cussoniana se dá, pois os sujeitos relacionados nesta pesquisa 

pertencem a um tipo de universo social feminino que, embora esteja sendo “inflado”, 

ainda mostre-se ínfimo diante do universo paradoxal masculino. 

Justifica-se, ainda, com as palavras de Cusson (1995, p. 415): “O desvio, em 

sua acepção sociológica, aproxima-se do desvio na acepção estatística de 

afastamento da tendência central de um grupo, com a diferença de que o que é 

sociologicamente desviante é necessariamente condenado”.  

Nesse universo social de pesquisa está inclusa a maioria das categorias 

criminais: os que corresponderem ao fato social exercido pelas adolescentes – o que 

as insere no “grupo dos jovens delinqüentes” (CUSSON, 1995); o suicídio (já que 

durante a pesquisa, deparei-me com um caso em que uma das adolescentes teria 

tentado se suicidar dentro da instituição); o abuso das drogas (já que maioria das 

adolescentes tem em seu histórico de vida uma relação de proximidade com o 

universo dos toxicômanos); as transgressões sexuais (pela construção de relações e 

práticas homoafetivas e homoeróticas entre as adolescentes). 

Nesse conjunto categórico vale compreender as doenças mentais, pois a 

prática de ingestão de medicamentos psicoterapêuticos por parte de algumas das 

adolescentes medicadas no âmbito da instituição revela os diagnósticos desviantes 

de condutas, que são associados às perturbações mentais. 

É de grande importância conhecer as discussões teóricas no terreno sobre o 

envolvimento de mulheres na criminalidade, cujos modelos de mulher apontam para 

a retirada da condição de “criminosa” relacionada a fatores fisiológicos, morais e 

sociais (ALMEIDA, 2001).  

Os desdobramentos dos fatores fisiológicos relacionados às mulheres 

capazes de cometer crimes compõem os discursos sobre as debilidades física e 

muscular, exemplificados, inclusive, na passividade da atividade sexual. O que 

contrapõe a sua capacidade de atuar de modo forte e viril, características atribuídas, 

normalmente, aos homens. Por esta relação perpassam discursos morais que 

revestem a abordagem religiosa que age sobre as práticas femininas, que relaciona 

moral e maternidade. Exemplifica-se esse contraste de relações da figura dessa 

mulher que vai no contra-fluxo das normas sociais pela leitura de Rosemary Almeida 

(2001). A mulheres interlocutoras no texto da autora, embora precisem ter a 

responsabilidade de “gestar a vida”, cometem crimes. 



 23 

Para compor os argumentos acerca da temática abordada neste estudo, 

buscamos dar voz às nossas interlocutoras da pesquisa – as adolescentes, a 

administração da instituição direta (CEDUC), a entidade de gestão (FUNDAC/RN) e 

os aparelhos de manutenção da normatividade jurídica e a I Vara da infância e 

Juventude e a Delegacia do Menor Infrator – DEA. E diga-se, de passagem, que 

estão localizadas aqui, preferencialmente, as do gênero feminino.  

Na composição dos argumentos justificam-se algumas expressões familiares 

ao universo de abordagem com o intuito de fugir das ciladas das rotulações e das 

exigências teóricas que impõem categorizar as temáticas, para este terreno de 

estudo foram eleitas as expressões: “infrações cometidas pelas adolescentes 

mulheres”, e/ou “adolescentes mulheres que cometem ato infracional”, em 

detrimento a “menores infratoras”, ou “adolescentes infratoras”.  

Vê-se o mesmo questionamento em Almeida (2001, p.76), quando declara 

que a expressão: “a existência do crime feminino”, utilizada pelos criminalistas do 

século XIX, pode ser considerada “inexpressiva”, por não representar os crimes 

cometidos pelas mulheres, por se tratar de um rol de conseqüências da 

criminalidade de ordem complexa, cuja criminalidade cometida pelas mulheres faz 

parte de significações variadas. 

Ainda mencionando as discussões suscitadas por este trabalho, dá-se 

destaque aos recortes de geração, os quais abordam as necessárias relativizações 

sobre o que seria esse indivíduo juvenil em formação na contemporaneidade. A 

discussão do emprego de categorias representativas de geração é uma empreitada 

na tentativa de “dessubstancializar a noção mesma de infância e adolescência pela 

recusa da menorização produzida sistematicamente em nossa cultura ocidental” 

(DUARTE, 2001). 

Não é questionável, ao menos nas Ciências Humanas, que a idade além de 

categoria científica, seja também uma construção social, marcada, muitas vezes, 

pelo recorte sociohistórico. A despeito das interlocutoras da nossa pesquisa, sabe-

se que anteriormente ao século XVIII, “não se possuía a idéia do que hoje 

chamamos de adolescência, e essa idéia demoraria a se formar” (ARIÈS, 1981).  

 

Faz-se relevante ressaltar alguns apontamentos metodológicos do 

desenvolvimento da pesquisa. Em primeiro lugar, esta conta com a importância que 

tem o trabalho para o campo das Ciências Sociais, sobretudo para a Antropologia; e 
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conta com a preocupação em acompanhar a dinâmica dos atores envolvidos. 

Realizou-se uma pesquisa etnográfica, com entrevistas semi-estruturadas, 

estruturadas e com observação participante.  

No envolvimento com a rotina da instituição, o olhar socioantropológico não 

poderia faltar. A busca pela a análise das categorias nativas, como: interpretação e 

representação do universo em que os sujeitos interagem entre si, e dos elementos 

que lhe são atribuídos. 

Na rotina da pesquisa acompanhei atividades internas, audiências, visitas ao 

abrigo em que os filhos de algumas adolescentes estão inclusos, visitas às 

adolescentes que necessitaram de procedimentos cirúrgicos, eventos da FUNDAC, 

aniversários das adolescentes, visitas de familiares e eventos comemorativos 

internos. Para elas ministrei oficinas temáticas.  

O presente trabalho disposto da seguinte forma: no primeiro capítulo estão 

presentes os caminhos seguidos pela pesquisa: processo de reinserção no campo, 

aspectos metodológicos, atividades realizadas e acompanhadas na instituição e 

impressões do campo, bem como os percalços e apreciações etnográficas do 

processo de desenvolvimento da pesquisa.  

O segundo capítulo tratou da contextualização de como as instituições que 

envolvem o sistema de internação para adolescentes no Brasil e no Estado do Rio 

Grande do Norte/RN interagem nas esferas política, jurídica e estatal, e de como 

estão organizadas, buscando localizar o CEDUC/Padre João Maria nesse contexto 

institucional. O capítulo abordou, também, a organização física, pedagógica e 

profissional da Unidade. 

O terceiro está voltado para a problematização do perfil socioeconômico e 

institucional das adolescentes, bem para a relação com os atos infracionais 

cometidos. Uma avaliação sobre a condição de internas também foi realizada, a 

partir da forma como as próprias adolescentes se vêem. Deu-se destaque às 

impressões sobre o passado, o presente e o futuro após a vida institucional. 
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1 “MANUSCRITOS ESTRANHOS”: O (DES)ENROLAR DO CAMPO, 
PROCESSOS INICIAIS E (DES)ENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 
 

Este capítulo dedica-se a realizar a leitura do “manuscrito estranho”, 

baseando-se na idéia de interpretação dada por Clifford Geertz (1989), como 

tentativa de compreender como os interlocutores da pesquisa entendem sua cultura. 

A Antropologia, por sua vez, constrói a materialização dessa leitura que o 

pesquisador faz do sujeito observado, cujas construções acontecem no “estar aqui”, 

momento da realização das “leituras” do campo, ou seja, o “estar lá”.  

O antropólogo Geertz chama a atenção para a compreensão da Antropologia 

como ciência: a princípio, para sua prática, depois para as suas teorias e afins.  

O entendimento da Etnografia como prática da Antropologia implica no 

estabelecimento da análise antropológica como forma de conhecimento, embora 

assuma essa prática com estabelecimento de: relações entre interlocutores, seleção 

de informantes, transcrição de textos, levantamento de genealogia, dentre outros. 

Ele não vai tratar, portanto, da metodologia, mas de um “empreendimento” que é 

definido pelo esforço intelectual do antropólogo. Esforço que é representado pela 

elaboração de uma “descrição densa”, ou seja, justamente pelo papel da Etnografia: 

interpretação do fato descrito – procurando suas motivações e seus objetivos (seus 

significados). Não se trata apenas de uma descrição minuciosa, mas de uma leitura, 

uma interpretação.  

Este capítulo é, pois, direcionado aos aspectos do desenvolvimento da 

pesquisa de campo: os processos iniciais, os percalços, as escolhas metodológicas, 

as impressões, com intuito de ”limpar” as arestas e crostas da subjetividade do 

pesquisador no restante do trabalho, tal como ensina Gerrald Berreman (1980, 

p.125), sobre o trabalho de campo: “As tentativas de dar impressão desejada de si 

próprio, e de interpretar com precisão o comportamento e as atitudes dos outros são 

uma componente inerente de qualquer interação social e são cruciais para a 

pesquisa etnográfica”. Muito embora seja característico dos trabalhos de análises 

sócio-antropológicas o pesquisador aparecer, ao longo da construção do trabalho, 

como interlocutor das discussões teóricas e metodológicas. 
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O que se pretende aqui é expressar “uma experiência de pesquisa, logo 

também humana, que através do trabalho etnográfico responde ao trabalho 

científico”. (BERREMAN, 1980, p.124). 

 

 

1.1 (DES) CONTINUIDADES: VOLTANDO AO CAMPO 

 

 

No primeiro momento de reaproximação ao terreno de pesquisa, foi muito 

presente o sentimento dúbio que me acompanhou: ora me fez confundi-la com um 

processo de continuidade, ora com um procedimento de recomeço, cuja implicação 

confrontava com o entendimento que seria uma nova configuração e que, portanto, 

não mereceria ser chamada de recomeço, senão “um novo começo”. Mas como 

tratar de forma nova uma coisa que para mim já era familiar? Como descrita no 

caderno de campo: 

 

 

Hoje foi meu primeiro dia de volta ao campo. Esse de ’volta ao campo‘ é 
muito significativo, pois, para mim, é como se não tivesse realizado um 
trabalho anteriormente, e agora estivesse realizando outro. Por outro lado, 
não existem dois trabalhos; o ciclo não se fechou, continua em aberto: é 
uma continuidade. (Caderno de campo, abril de 2010). 
 

 

Para a realização da pesquisa, submeti ofício ao juiz responsável pela I Vara 

da Infância e Juventude da Comarca de Natal-RN.  Este, por sua vez, após 

reescrever-me a autorização, solicitou que eu a encaminhasse à FUNDAC/RN, para 

que a instituição mantenedora, ao tomar conhecimento da realização da pesquisa, 

se responsabilizasse pelo encaminhamento da autorização à Unidade. Contudo, 

tomei coragem de ir novamente ao encontro desse universo, depois de saber, 

através de uma amiga, que a Coordenação da Unidade havia mudado.  

Num desses impulsos em que parece que a vida vai ser resolvida, fui ao 

CEDUC/ Padre João Maria, no dia 26 de abril de 2010.  

Ainda sem saber ao certo quem viria a compor a coordenação, cheguei à 

guarita da instituição, para falar com a responsável institucional. A angústia me 

acometia quando pensava em encarar novamente a coordenação do lugar. Sendo 
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este o motivo, inclusive, de ter postergado por um período de quatro meses a ida ao 

local, após a autorização para iniciar a pesquisa na segunda fase.  

Fui bem recebida por uma senhora de estatura baixa, cabelos curtos e de 

humor agradável; tratava-se da coordenadora, que indagou sobre o 

encaminhamento recebido no mês de dezembro de 2009, pois desde então se 

encontrara a minha espera. A coordenadora mostrava ser uma pessoa acessível e 

consciente sobre os aspectos que envolvem um processo de pesquisa e, 

imediatamente, demonstrou interesse pela proposta da mesma, dando-me dicas e 

sugerindo temas de discussão para as atividades relacionadas às demandas da 

Unidade, em virtude da carência de atividades pedagógicas pela qual a Unidade 

passava. 

O interesse administrativo pelo andamento da pesquisa também fora 

identificado. Por exemplo: 

 

 

Na ocasião em que a coordenadora me apresentou às adolescentes, ela 
falava da importância de realizar um trabalho sobre a Casa. Isso 
sensibilizou-as a participar e contribuir com as atividades que iriam ser 
desempenhadas, tanto para o desenvolvimento do meu trabalho, em 
particular, quanto para as adolescentes, bem como para a história da 
instituição. (Caderno de campo, maio de 2010). 

 

 

A proposta de realizar uma nova “roupagem” para o presente estudo foi 

representada pela acolhida positiva da instituição, pois me fez entender, mais tarde, 

que esse fato teria servido para deixar-me seduzir pela permissão de transitar pela 

Unidade. Assim, foi possível ver que não eram tanto os olhares dos funcionários da 

época da pesquisa monográfica que eram estranhos à minha inserção, mas o 

acompanhamento do corpo profissional às decisões administrativas. Então, diferente 

mesmo seria a certa liberdade em desenvolver o trabalho. Dado que, ao passo que 

a proibição foi o primeiro elemento surgido na pesquisa para a monografia, no 

mestrado, inversamente proporcional, em termos de importância, foi a possibilidade 

de realização da pesquisa de campo. Contudo, avalio que para a viabilidade da 

inserção para desenvolver a pesquisa foi crucial o fato de contribuir para a melhoria 

do quadro pedagógico da Unidade, como desdobramento: o fato de as internas 
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poderem ter uma ocupação em meio ao ócio proporcionado pela limitada dinâmica 

dos espaços prisionais como um todo.  

  

 

1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Em um primeiro momento, referiu-se ao fazer antropológico, com o 

entendimento de que, no empreendimento do trabalho está contida a escolha pela 

realização de uma descrição densa, pela Etnografia. 

Apesar de ser fato que a noção de Etnografia remeta automaticamente ao 

estudo de campo e ao empirismo, existe na concepção do autor um obscurantismo 

dos dados etnográficos, ou seja, a compreensão da maioria dos acontecimentos de 

uma sociedade se insinua como informação de fundo antes da coisa em si mesma 

ser examinada diretamente. Como descreve o autor: “a maior parte do que 

precisamos para compreender um acontecimento particular, um ritual, um costume, 

uma idéia ou o que quer que seja está insinuado como informação de fundo antes 

da coisa em si mesma ser examinada diretamente”. (GEERTZ, 1989, p. 4). Sendo 

assim, no seu conjunto contém a utilização do caderno de campo como instrumento 

de construção desses dados. Para o autor, essa construção é a própria construção 

que fazemos das outras pessoas, nossos interlocutores.   

Outra escolha metodológica refere-se à identificação das adolescentes: para 

não as expor, suas identidades e o comprometimento com as preposições presentes 

no ECA foram resguardados, quando realizei, na ocasião das oficinas temáticas, 

atividades onde as internas expuseram os codinomes que desejariam ter, em vez 

dos seus nomes verdadeiros. O intuito era o de oferecer-lhes “novas identidades”, 

não aleatórias, que mantivessem em sigilo suas identidades verdadeiras, fazendo-as 

participar, dialogicamente, do processo de pesquisa, o que era de grande 

importância.  

Para entender melhor o desenvolvimento da pesquisa, realizei uma análise no 

Caderno de campo, de forma a indexar os dados, dividindo-os em quatro momentos: 

encontro com as adolescentes, visitas, integração e participação, onde foram 

registrados os apontamentos do acompanhamento realizado à rotina e dinâmicas no 
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CEDUC/Padre João Maria. Como mostra a QUADRO 1: Index do Caderno de 

campo. 

QTD. 
 

TIPO DE ENCONTRO CONTEÚDO DA ATIVIDADE 

01 VISITA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO (COORDENAÇÃO) 
02 VISITA APRESENTAÇÃO ÁS ADOLESCENTES 
03 ENCONTRO COM AS 

ADOLESCENTES 
OFICINA COM AS ADOLESCENTES – EXPRESSÕES DE VIOLÊNCIA 

04 ENCONTRO COM AS 
ADOLESCENTES 

OFICINA COM AS ADOLESCENTES – EXPRESSÕES DE VIOLÊNCIA 

05 ENCONTRO COM AS 
ADOLESCENTES 

EXIBIÇÃO DO FILME: “MARÉ – NOSSA HISTÓRIA DE AMOR” 

06 VISITA NASCIMENTO DO BÊBÊ DE DEDE 
07 INTEGRAÇÃO APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE PERCUSSÃO “PAU E 

LATA” 
08 VISITA COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE 
09 INTEGRAÇÃO APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA DA 

COMUNIDADE NO CEDUC/PADRE JOÃO MARIA 
10 VISITA OBSERVAÇÃO NA OCASIÃO DA VISITA SOCIAL (FAMÍLIA, PARENTES 

E AMIGOS) 
11 INTEGRAÇÃO FEIRA DE ARTESANATO NO EVENTO: “II BALAIO CULTURAL DO 

PONTO DE CULTURA MULHERES ARTEIRAS” 
12 ENCONTRO COM AS 

ADOLESCENTES 
OCASIÃO DA VISITA DA ONG DE SÃO PAULO 

13 INTEGRAÇÃO ACOMPANHAMENTO À ADOLESCENTE NA VISITA AO FILHO DE DOIS 
ANOS, NO ABRIGO ESTADUAL 

14 VISITA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ADOLESCENTE ESTER 

15 INTEGRAÇÃO VISITA AO HOSPITAL ONDE UMA ADOLESCENTE ESTAVA INTERNADA 
16 PARTICIPAÇÃO I SEMINÁRIO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE 
17 ENCONTRO COM AS 

ADOLESCENTES 
ENTREVISTA COLETIVA COM TRÊS ADOLESCENTES 

18 ENTREVISTAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS COM ADOLESCENTES 
19 ENCONTRO COM AS 

ADOLESCENTES 
DISCUSSÃO DO TEMA “MULHERES NA LITERATURA” 

20 ENCONTRO COM AS 
ADOLESCENTES 

REDAÇÃO DA HISTÓRIA DE VIDA DAS ADOLESCENTES 

21 ENCONTRO COM AS 
ADOLESCENTES 

TEMA: CONHECENDO AS ADOLESCENTES (MEUS DIAS VÃO SER 
“PEIXE”) 

22 VISITA PARTICIPAÇÃO NA AULA DE DANÇA 

23 PARTICIPAÇÃO (2) AUDIÊNCIA DE DUAS ADOLESCENTES 

24 VISITA OFICINA DE ARTESANATO NO CEDUC/PADRE JOÃO MARIA 

25 VISITA BRECHÓ 

26 PARTICIPAÇÃO (3) REUNIÃO PARA FUNCIONÁRIOS 

27 ENCONTRO COM AS 
ADOLESCENTES 

OFICINA DE DESENHOS CONTANDO A HISTÓRIA DE VIDA DAS 
ADOLESCENTES 

FONTE: Pesquisa de campo 

Outra interação crucial se deu nas entrevistas – muito importantes para a 

pesquisa, pois forneceram a possibilidade de entrar em contato direto com as 

interlocutoras. Apesar de terem sido realizadas entrevistas gravadas com as 

adolescentes e funcionárias do CEDUC/Padre João Maria e da FUNDAC/RN, a 

prioridade da pesquisa foi dada às entrevistas semi-estruturadas e informais, bem 
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como às conversas coletivas, realizadas nos encontros com as adolescentes. 

Também foi aplicado um questionário, com o intuito de construir um diagnóstico 

social e institucional da atual condição das adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas no Rio Grande do Norte. 

A princípio, foi elaborada uma proposta de se realizar “oficinas” em formato de 

grupo focal, como forma de estabelecer uma relação de troca e condensar a 

dinâmica de obtenção de dados. No entanto, a proposta não foi tratada nesses 

termos, mas na busca de aproximar-se da proposta do universo pedagógico da 

instituição, como trabalho de intervenção com as adolescentes.  

É interessante apontar aqui alguns dos elementos práticos que compõem a 

proposta de realização do grupo focal. De acordo com Maria Agra Hassem (2002), a 

composição de um grupo focal ou grupo focal de intervenção versa pela participação 

de 6 a 20 componentes que construirão, através do número mínimo de 10 

encontros, sugestões para os temas a serem abordados pelos participantes e 

organizadores do grupo – os chamados mediadores. Esses temas, depois de 

debatidos, consistem no retorno, em encontros subseqüentes, da avaliação acerca 

das discussões realizadas. Já a construção metodológica de apresentação dos 

temas versa sobre o aspecto dinâmico e a constituição de resultados avaliativos com 

base nos motes debatidos. 

Como costumamos entender que o campo acaba por delinear os rumos da 

pesquisa, a idéia inicial de desenvolver o formato de grupo focal não procedeu. Em 

virtude de a dinâmica institucional ter como característica a imprevisibilidade, as 

estratégias, portanto, acabaram por serem alteradas. O mesmo parece ter ocorrido a 

Berreman, pois discorrendo sobre a experiência de publicar seu conhecimento e as 

opiniões da pesquisa de campo, ele colocou que, como em todos os trabalhos de 

campo, as escolhas nem sempre foram dele, e os resultados de suas escolhas 

freqüentemente foram inesperados. (BERREMAN, 1980). 

Em vista do exposto, um dos principais motivos para ter alterado a proposta 

foi a falta de acompanhamento por parte das adolescentes nas oficinas. Não 

demorou muito para que eu percebesse a inconstância da participação delas, pois, 

embora a coordenação tivesse garantido a presença das adolescentes nas 

atividades e a inserção das oficinas no quadro de atividades da Unidade, aconteceu 

de algumas vezes as adolescentes estarem em sanção, seja por motivo de evasão 

ou descumprimento das normas internas, cuja conseqüência acabava colocando-as 
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em reflexão, ou por terem sido liberadas por cumprimento da medida, e por fatores 

desconsiderados da ordem prática. Esses elementos juntos acabaram por 

determinar a escolha pela abdicação da metodologia proposta inicialmente.  

A propósito, ao que tange às questões subjetivas relacionadas às 

adolescentes, estão a indisposição3 para o diálogo, a falta de familiaridade com os 

procedimentos utilizados, ou por algum tipo de enfermidade, o que acarretava na 

impossibilidade de elas acompanharem as discussões das temáticas – uma vez que 

a proposta da dinâmica do grupo focal demanda certo séqüito discursivo e 

feedbacks para os interlocutores. Assim afirma Hassen (2002, 161), considerando a 

definição da metodologia: 

 

 

A técnica de grupo focal permite a identificação e o 
levantamento de opiniões que refletem o grupo em um tempo 
relativamente curto, otimizado pela reunião de muitos 
participantes e pelo confronto de idéias que se estabelece, 
assim como pela concordância em torno de uma mesma 
opinião, o que permite conhecer o que o grupo pensa. Em 
alguns poucos encontros, é possível conhecer percepções, 
expectativas, representações sociais e conceitos vigorantes no 
grupo. 

 

 

Porém, é relevante destacar a consciência da possibilidade de esse processo 

se concretizar com o tempo e, que, portanto, poderia importar certo tempo para a 

sensibilização da dinâmica ser internalizada pelas adolescentes. Contudo, 

considerando as questões práticas de ausência de algumas adolescentes nas 

oficinas, a configuração da noção de grupo mostrava-se inviável, ao passo que dava 

espaço à fragmentação das idéias. 

A dinâmica institucional juntamente às demandas individuais das 

adolescentes desvendava a noção de que a coletividade se fragmentava nas 

histórias individuais, não permitindo a configuração do grupo. Estar lá, pela mesma 

lógica do desvio, não mostrava ser suficiente para os “iguais” exporem suas 

                                                        
3 As oficinas aconteciam sempre após às 14:00h, momento em que as adolescentes saíam dos seus 
dormitórios, depois da sesta. Em algumas ocasiões foi necessário que as educadoras despertarem as 
adolescentes para a atividade, o que ocasionou, por vezes, a negação de algumas, principalmente 
das que se encontravam gestantes. Outro fator influente era o sentimento de morbidez que algumas 
vezes acometia as adolescentes. 
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diferenças. Isso tinha sua clareza pautada nas ocasiões em que acontecia de ficar a 

só com alguma adolescente.  

Entretanto, esses eventos não se tornaram um empecilho para que houvesse 

discussões interessantes e fossem construídos laços de amizade e confiança. 

Nesse período, foram realizados sete encontros, na tentativa de formar o Grupo. Os 

temas, cujo desenvolvimento teve de ser realizado em mais de um encontro, foram: 

sexualidade e formas de expressão da violência. A escolha dos temas para os 

primeiros encontros correspondeu à necessidade prévia de investigar as 

possibilidades de intenção de pesquisa4.  

 

 

1.3 (DES)ENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

Busquei construir junto à coordenação da Unidade os desdobramentos da 

pesquisa, no que se refere à realização das atividades e à participação nos 

trabalhos organizados no local. Para a realização da pesquisa de campo foram 

dedicados os meses entre abril de 2010 e julho de 20115. Nos dias de segunda a 

sexta-feira, no turno vespertino, geralmente no horário entre 13:30 e 17:00h. Depois 

de verificar a programação da Unidade, a fim de localizar um momento para a 

realização das minhas atividades, resolve-se que, a princípio, elas ocorreriam às 

sextas-feiras – dia da semana dedicado às oficinas; com possibilidade, ainda, de 

acompanhar as demais atividades nos outros dias.  

Durante esse período, acompanhei 27 atividades. Contudo, considerando que 

algumas atividades se repetiram ao longo da pesquisa, a quantidade de visitas à 

Unidade acabou por exceder esse número. Por exemplo, houve mais participações 

em audiências e em oficinas com o mesmo tema. Além de ter realizado tarefas em 

relação à pesquisa, que não necessariamente tenham sido ir ao campo, mas, por 

exemplo, entrevistar a Coordenadoria de Programas de Proteção Especial ligada à 

administração dos CEDUCs, nas dependências da FUNDAC/RN. 

                                                        
4 Na construção do Projeto de Pesquisa, para o ingresso no Mestrado, esses foram os dois temas 
abordados como propostas para o estudo.    
5 Ao longo do ano de 2011 foi realizada a aplicação de nove questionários, aquisição e confirmação 
de dados para a construção deste trabalho. 
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Assim, como o pesquisador na maioria das vezes acaba por ser um ator que 

não pertence ao universo dos interlocutores, mas que acaba por ser relacionado a 

algum personagem comum àquele contexto, a mim foram direcionadas referências, 

como: “estagiária”, em virtude da presença das estagiárias na instituição como 

espécie de experiências próximas (GEERTZ, 1989); “a moça da UFRN, que faz um 

trabalho”, com aproximação maior da realidade, e que se deu pela realização das 

oficinas e, conseqüentemente, pela ênfase dada à realização da pesquisa.  

As oficinas se iniciaram na semana seguinte a minha apresentação às 

adolescentes, realizada pela coordenadora, no auditório da instituição.  

Naquele encontro busquei, ainda, satisfazer uma curiosidade que perpassava 

o processo de chegada à instituição: se haveria alguma das adolescentes da época 

em que realizei a monografia. Para minha surpresa, havia uma adolescente que, 

logo que entrei na sala, fez questão de falar que me conhecia.  

Na ocasião, esclareci alguns assuntos relacionados direta e indiretamente à 

pesquisa, tais como: a universidade, o curso de Ciências Sociais, o que seria um 

trabalho de pesquisa, e também sobre como seriam abordados os temas e feitas as 

oficinas. As adolescentes fizeram perguntas e falaram um pouco sobre a rotina da 

instituição.  

 

1.3.1 O “estar lá”: acompanhamento das atividades   

 

 

A) Encontro com as adolescentes 

 

As oficinas: a escolha dos temas para as oficinas aconteceu de forma a 

contemplar as temáticas relacionadas com o problema de pesquisa, abordando 

assuntos como: histórias de vida, sexualidade, juventude, violência, família, drogas e 

instituições para adolescentes, dentre outros; através da posição assumida de 

mediadora de discussão nas oficinas.  

Os encontros versaram entre o objetivo de ouvir os discursos, ver o 

posicionamento que as adolescentes tomavam frente aos temas, bem como realizar 

a idéia do trabalho de intervenção: oficinas temáticas e encontros coletivos para 

obtenção de dados para a pesquisa. Foram utilizados para essas oficinas recursos 

de vídeo, texto e imagem. Como mostra a QUADRO 2, a seguir. 
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QUADRO 2: Encontros com as adolescentes 

Tipo de atividade Metodologia Dinâmicas Período 
1º momento com as 
adolescentes 

Apresentação da 
pesquisadora, pela 
coordenação 

Apresentação dos objetivos 
da pesquisa 

Maio de 2010 

2º momento (início da 
atividade com as 
adolescentes) 

Dinâmica de grupo Apresentação mútua de 
participantes (nome, idade), 

Maio de 2010 

3º momento (oficina 
temática sobre história 
de vida) 

Exibição de áudio 
com música temática 
“Minha vida vai ser 
peixe” 
 

Discussão sobre o tema e 
atividade escrita “Breve 
relato sobre minha vida” 

Maio de 2010 

4º momento (discussão 
sobre diversidade 
sexual) 

Apresentação das 
discussões sobre 
relações de gênero 

 Maio de 2010 

5º momento (discussão 
sobre as várias 
expressões de 
violência) 

Tempestade de 
idéias: o que é 
violência? 
 

Apresentação e slides 
impressos sobre o tem, em 
que cada uma lista as 
etapas das discussões. 

Maio de 2010 

5º momento (as 
mulheres na literatura) 

Leitura de poemas 
escolhidos por elas 

Apresentação da vida de 
algumas autoras da 
literatura 

Junho de 2010 

6º momento (juventude 
e violência) 

Exibição do filme 
“Maré: nossa história 
de amor”, filme 
gravado na favela da 
Maré, no Rio de 
Janeiro. 

Exibição da vida de 
adolescentes que entram 
para uma academia de 
dança do bairro. Com isso 
acabam por conviver com o 
contexto de criminalidade 
entre duas gangues rivais 
que disputam a direção da 
Escola de Dança. 

Junho de 2010 

7º momento (juventude 
e violência) 

Exibição do filme: 
Querô 
 

Revelação da experiência 
institucional d adolescentes 
homens na FEBEM 

Junho de 2010 

    FONTE: Caderno de campo 
 

Mesmo após a decisão de não investir na metodologia de grupo focal, a idéia 

de manter a atividade pedagógica não foi descumprida. Pois, além da oportunidade 

de condensar a aquisição dos dados no mesmo evento, preocupavam-me os laços 

construídos e o desfalque pedagógico na vida institucional das adolescentes. Então, 

após sete encontros que ocorreram a cada quinze dias, no período de maio a 

setembro de 2010, o espaço das oficinas foi empregado para diversas demandas 

relacionadas às propostas da pesquisa, por exemplo: nas entrevistas coletivas.   

O brechó: além das oficinas temáticas, outro importante encontro realizado foi 

para doar roupas às adolescentes. Pois, como é característico nos espaços 

prisionais, os pedidos de favores e de utensílios também aconteceram. No período 

da pesquisa, as adolescentes me faziam alguns pedidos, dentre eles, os 
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mais freqüentes eram de roupas e material para confeccionar acessórios: colares 

de artesanato, por exemplo.   

O fato de eu ser a pessoa com idade e aspectos físicos mais próximos às 

adolescentes, dentro da instituição, havia uma identificação com o contexto 

geracional. Nesse sentido, a admiração das adolescentes pela minha forma de vestir 

acabou por estabelecer um elo para que houvesse os pedidos de roupas. Além dos 

pedidos, era evidente a necessidade de algumas adolescentes, já que, 

freqüentemente, chamavam a atenção delas, por estarem vestindo roupas curtas e 

tidas como “impróprias para algumas ocasiões”; por exemplo, as audiências.  

 

B) Visitas 

 

Entendendo que todas as participações no convívio da instituição compõem 

as proposições da metodologia de observação participante, convencionou-se 

chamar de visita as variadas presenças em ocasiões que tiveram o objetivo de 

exercitar o estar lá, para tomar conhecimento de como funcionavam as atividades; 

no âmbito de perceber comportamentos e atribuições das interlocutores – sejam 

adolescentes ou funcionários.  

A esse mote de ocasiões foram contemplados: a minha apresentação inicial 

às adolescentes, a visita diante da informação da chegada do bebê de uma das 

adolescentes, dia de recebimento de ligação, visita social de famílias e parentes, a 

participação na aula de dança e o acompanhamento na oficina de artesanato. 

 

O nascimento do bebê: momento em que foi interessante perceber como a dinâmica 

da instituição teria sofrido algumas modificações, pois estava voltada para a 

chegada da “novata”. Foi também gratificante ter acompanhado a gestação da 

adolescente, que no início da pesquisa encontrava-se no quarto mês de gestação. 

Essa ocasião possibilitou perceber a forma de atendimento e serviços 

disponibilizados à situação de parturientes. A estrutura da instituição estava voltada 

ao recebimento de Dede e sua filha: foi reservado para ambas um dormitório, e a 

acompanhante da mãe foi uma das adolescentes que demonstrava tato para lidar 

com a situação e disponibilidade em ajudar no que fosse preciso.  
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Visita íntima: cabe neste espaço esclarecer os aspectos relacionados às visitas 

íntimas, pois, embora estas tenham sido concedidas pela coordenação da 

FUNDAC/RN e pelo Juizado da Infância e Juventude, e já tenha sido realizada 

reforma que incluiu a construção do quarto de visitas íntimas na instituição, elas 

ainda não têm acontecido. E um dos fatores que corroboram para isso é a existência 

de alguns requisitos: elas devem ocorrer com autorização dos pais/responsáveis e 

do juiz da 1º Vara da Infância e Juventude (cumprindo as proposições do ECA); com 

comprovação de idoneidade (através de documentação que demonstre a negativa 

passagem por delegacias e afins do parceiro da adolescente); e com comprovação 

de união estável do casal. É relevante pontuar que a visita íntima se destina a casais 

heteroafetivos. 

Contendo estrutura de acessibilidade, a suíte em formato de “casa” ocupa 

lugar de destaque – no pátio da instituição, e possui uma cama de casal que é 

mantida constantemente arrumada. 

 

Visita social: esse momento foi relevante por possibilitar perceber a relação entre os 

visitantes, na sua maioria familiares e amigos, e as adolescentes e os profissionais 

da instituição. A visita social acontece uma vez por semana, nas quartas-feiras, das 

14:00h às 16:30h. As visitantes do sexo feminino passam por uma revista de rotina 

realizada pelas educadoras, enquanto os visitantes do sexo masculino, pelos 

profissionais da polícia militar plantonistas. A visitação acontece no refeitório da 

Unidade. 

 

Aula de dança: essa ocasião serviu para acompanhar as adolescentes em um 

momento de descontração e aprendizagem, pois, apesar de considerarem que a 

atividade musical proporciona um momento de lazer, as adolescentes estavam 

empolgadas com o objetivo de realizar uma apresentação fora da instituição. 

Acompanhei a atividade, ajudando no controle do som, a pedido das 

adolescentes, e, por isso, ganhei o “papel de observadora” dos acertos e erros da 

coreografia. A dança e a música proporcionaram às adolescentes a oportunidade de 

exibirem os corpos. A proposta contida nas atividades de dança versou pela 

possibilidade de despertar nas adolescentes o desejo de engajar numa atividade 

cultural e pedagógica, e se desvincular das situações de criminalidade. 
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Oficina de artesanato: essa atividade no CEDUC/Padre João Maria é um dos 

aportes para entendermos as proposições da instituição no que se refere à noção de 

reeducação. Mesmo essa atividade tendo potencialmente certo destaque na 

Unidade, mostrando-se como fonte de renda e aprendizado – uma possibilidade de 

investimento, exerce mais a função de ocupação laboral. As oficinas são ministradas 

por uma educadora que já possui a prática de artesanato. Essas oficinas são 

realizadas no turno vespertino, na ocasião em que a educadora está de plantão, 

geralmente após as atividades pedagógicas, bem como no período noturno, após a 

ceia, como consta nas FOTOGRAFIAS 1, 2 e 3: 

 

                     

       FOTOGRAFIA 1: Oficina de artesanato (I)                      FOTOGRAFIA 2: Oficina de artesanato 
(II) 
                  FONTE: Acervo pessoal                                                  FONTE: Acervo pessoal 

                                                                                           

 

FOTOGRAFIA 3: Oficina de artesanto (III) 
FONTE: Acervo pessoal 

 

   

São fabricados, nessas oficinas, travesseiros de tecido e chaveiros com 

formato de bonecos. Ao iniciarem nas oficinas, as adolescentes contam com o 

material disponível na Unidade. Em seguida, são estimuladas a buscar 

investimentos, na família, para a compra de matéria-prima. A venda dos produtos 
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acontece nas feiras de artesanato da cidade, e durante eventos para exposição dos 

produtos das unidades do Estado – iniciativa da própria FUNDAC/RN. Os lucros são 

guardados na própria instituição: uma parte é voltada para a compra de material de 

higiene pessoal para as adolescentes, enquanto a outra parte é investida para a 

aquisição de mais matéria-prima. Em geral, participam das oficinas todas as 

adolescentes, porém poucas são as que investem na prática de fabricação e venda, 

já que a prática não se configura como uma atividade obrigatória. Trata-se, para 

algumas adolescentes, de uma prática de ocupação laboral.  

 

C) Integração 

 

A proposta contida nesse acompanhamento contempla a interação das 

adolescentes nos ambientes externo e interno, através de atividades que inseriram 

as dimensões de interação entre grupos díspares. Nesses eventos foi possível 

conceber as impressões sobre os indivíduos, os grupos e a instituição. Já que é da 

interação que surge que a possibilidade de avaliar os comportamentos e os 

instrumentos normativos. 

 

Apresentação Pau e Lata do Projovem Adolescente: para a realização desse evento, 

a coordenação me conferiu algumas responsabilidades relacionadas tanto à 

segurança das adolescentes internas, quanto aos adolescentes do Grupo de 

Percussão, tais como: a utilização de celular e máquina fotográfica, revelação do 

endereço de ambos os grupos. Por isso, “articulei” toda a logística de trazer os 

componentes, buscando: parceria para transporte com a Prefeitura do Município de 

origem do Grupo, autorizações assinadas pelos pais ou responsáveis pelos 

adolescentes do Programa, e a viabilização da recepção na instituição. Avisei, ainda, 

às adolescentes sobre a visita; organizei, junto à coordenação, a logística interna 

que envolveu pensar no que seria necessário para a realização da apresentação 

(autorizações, estrutura física, lanches etc.). 
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     FOTOGRAFIA 4: Apresentação cultural                   FOTOGRAFIA 5: Oficina de percussão 
                   FONTE: Acervo pessoal                                          FONTE: Acervo pessoal             
  

                                                                            

FOTOGRAFIA 6: Oficina de percussão (II)               FOTOGRAFIA 7: Oficina de percussão (III) 
              FONTE: Acervo pessoal                                                 FONTE: Acervo pessoal 
 

 

É interessante pontuar aqui algumas questões analíticas sobre esse evento 

relacionadas à possibilidade de interação entre dois grupos. As diferentes realidades 

dos jovens que, de um lado, tinham a oportunidade de envolvimento com atividades 

artístico-culturais em liberdade ampla, e, de outro, a experiência de vivenciar o 

cotidiano numa instituição prisional, por si só já demonstra um “cabo-de-força” de 

posições e análises mútuas de ambos os grupos.  

Vale ressaltar que as próprias propostas das instituições com as quais os 

grupos estão relacionados, ao mesmo tempo em que se confrontavam, 

assemelhavam-se em alguns aspectos, uma vez que, enquanto as adolescentes do 

CEDUC/Padre João Maria faziam parte de um Sistema de Medidas Socioeducativas, 

o Projovem adolescente correspondia ao Programa Socioeducativo, criado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e da Fome (MDS), voltando-se para jovens 

vinculados ou egressos de programas e serviços de proteção social especial6 ou 

                                                        
6 Os programas e serviços de proteção social especial são: Programa de Combate à Violência e à 
Exploração Sexual e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). De acordo com o MDS, 
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jovens sob medidas de proteção ou socioeducativas previstas pelo ECA (MDS, 

2009).  

Dito isso, é relevante pontuar que a premissa ideal que preencheria a 

dinâmica dos CEDUCs, em geral, está pautada na ressocialização dos 

adolescentes, implicando no envolvimento com tipos de atividades artísticas, 

pedagógicas e culturais – presentes, também, na dinâmica do Projovem 

Adolescente. Além disso, colocar em interação mesmos grupos de geração é 

perceber que os atores se observam, ora se identificando, ora se distanciando entre 

si.  

Todo o trabalho das Propostas da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004), na criação do Projovem Adolescente, tinha como intento integrar os 

jovens às famílias e gerar uma participação cidadã através da idéia de proteção 

social, como avessa à precariedade, à privação e à agressão (MDS, 2009). O 

discurso e as práticas contidas na proposta do Serviço Socioeducativo tinham, pois, 

a intenção de indicar a distância dos jovens das experiências desviantes da violência 

e da criminalidade.  

 

 

Diante da minha atuação concomitante nessas duas esferas, a impressão 
que me ocorria, em virtude da presença do Grupo de Percussão no 
CEDUC, era como se pronunciasse para os jovens do Projovem 
Adolescente que suas ações teriam que estar voltadas para que não 
viessem a “cair” naquele contexto. Por outro lado, em relação às 
adolescentes internas, observava a interação como parte de um universo de 
possibilidades diferenciadas das oportunidades que tiveram. (Caderno de 
campo, julho de 2010). 
 

 

Na ida para o CEDUC/Padre João Maria, os meninos e meninas do Projovem 

Adolescente faziam perguntas a respeito do lugar: como era lá dentro, se era 

perigoso, como eram as adolescentes. Em meio à expectativa do grupo, eu tentava 

deixá-lo muito à vontade, assegurando-o de que não teria nenhum problema, 

tentando fazer com que se desvencilhasse do imaginário sobre a FEBEM – única 

referência que tinha para associar ao que seria o CEDUC/RN. 

                                                                                                                                                                             

o Programa Socioeducativo Projovem Adolescente é voltado para jovens de 15 a 17 anos, advindos 
de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 
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No contexto local do Projovem Adolescente, o Programa, na sua fase inicial 

de implementação, sofria alguns tipos de discriminação por parte da própria 

comunidade, das próprias famílias dos jovens que participavam do programa. Isso 

se deveu, em parte, porque a maior parte do público era formada por famílias e 

adolescentes com condições sociais desfavoráveis. Por isso, foi um grande esforço 

da equipe profissional da época a tentativa de sensibilizar a comunidade através da 

promoção de atividades de caráter artístico-culturais em prol da desconstrução do 

estigma dos jovens que participavam. Obviamente que ouvíamos muitos elogios, 

porém as apreciações sobre o programa costumavam estar relacionadas às 

instituições historicamente marginalizadas, como a própria FEBEM.  

A conclusão bastante positiva para a interação entre os grupos foi unânime, 

pois promoveu um momento de descontração, uma vez que os presentes 

(funcionários e adolescentes) se divertiram dançando e cantando, como também 

possibilitou o aprendizado, pois as adolescentes tiveram a oportunidade de realizar a 

prática de percussão.  

Na ocasião, o responsável pelo Grupo promoveu uma “troca de realidades”, 

numa roda de conversa para apresentações. Houve ainda a preocupação com o 

lanche daquela tarde, que foi igualmente diferenciado dos demais dias.   

No contexto, um fato veio somar-se à conjuntura analítica aqui presente: em 

virtude da oportunidade dos adolescentes estarem na capital, busquei igualmente 

viabilizar a visita a um colega que teria participado do Programa e que teria sido 

integrante do Grupo de Percussão, porque se encontrara interno no 

CEDUC/Pitimbu. O adolescente de dezessete anos envolvera-se recentemente 

numa discussão com outro adolescente, durante um final de semana e, na ocasião, 

teria cometido o homicídio7.  

A visita aconteceu logo após sairmos do CEDUC/Padre João Maria. Os 

adolescentes estavam igualmente ansiosos para rever o colega, bem como 

conhecer como seria o espaço onde ele se encontrava. Pois, diferentemente do 

CEDUC/Padre João Maria, o CEDUC/Pitimbu já se tinha notícias de ordem 

negativas sobre sua estrutura física e dinâmica institucional. Além disso, através 

                                                        
7 Na época em que esse homicídio aconteceu, eram constantes os comentários sobre brigas entre 
adolescentes do sexo masculino, moradores de dois bairros no município. Esses grupos estão sendo 
apontados como gangues.  
 



 42 

desse fato que repercutiu muito no município, passou-se a ter mais notícias o que 

gerou mais curiosidade. Os comentários versavam sobre a existência da 

superlotação, falta de higienização e práticas violentas.  

As adolescentes do CEDUC/Padre João Maria tomaram conhecimento desse 

evento, o que gerou curiosidade em torno de quem se tratava e qual motivo teria 

levado o adolescente a ser interno. Além da oportunidade dada aos adolescentes de 

reencontrar o colega (uma das principais motivações para a ida), e ter vivenciado a 

experiência de “troca de realidades” com as adolescentes, serviu, ainda, para mais 

uma vez confrontar realidades, pois, a diferença da ambientação entre os dois 

CEDUCs se mostraria gritante. 

 

 

Depois de terminadas as apresentações no CEDUC/Padre João Maria, 
entramos na Kombi. Agora seria a vez de levar o pessoal para o 
CEDUC/Pitimbu. Em meio às expectativas de chegar para ver o colega, 
também existia a curiosidade de saber agora como seria “o outro; o dos 
homens”, como chamavam. No burburinho, os comentários sobre como foi a 
apresentação, o lugar, as adolescentes, tudo estava sendo apreciado. 
Contudo, uma observação por parte de um adolescente chamou-me mais a 
atenção: “Ah... sendo desse jeito, vou vir morar aqui. Aqui é bom demais!”. 
O Grupo estava muito feliz pela oportunidade de ter vindo à capital se 
apresentar, principalmente, por vivenciar algo diferente. Mas, chegando no 
CEDUC/Pitimbu, a configuração do ânimo nos rostos mudara totalmente. 
Da mesma forma que o ambiente do CEDUC/Padre João Maria concordava 
com o clima de descontração, “o Pitimbu” aderia ao sentimento de pesar 
pela situação de desolamento que compunha o ambiente em que o aluno e 
colega se encontrara. Depois da visita, os adolescentes já não tinham a 
mesma euforia de comentários, e o que falava era voltado para o... ’retiro o 
que eu disse’. (Caderno de campo, julho 2010). 
 

 

Participação em evento da comunidade: outro evento no qual procurei engajar as 

adolescentes foi na Feira de Artesanato, na ocasião do II Balaio Cultural, realizado 

pelo Ponto de Cultura da Organização Feminista Bandeira Lilás8, nas imediações da 

Igreja Nossa Senhora de Lurdes, no bairro de Areia Preta. Busquei vaga para a 

exposição dos trabalhos artesanais realizados por elas e fiz o convite à Unidade. 

Diante do aval da coordenação, uma das adolescentes e uma educadora (a própria 

responsável pelas oficinas de artesanato) participaram do evento.  

                                                        
8 Esta articulação foi possível através do envolvimento com a entidade, para qual venho contribuindo 
com projetos desde agosto de 2010. 
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Ademais, foi interessante perceber a confiança que a coordenadora 

demonstrou ter depositado em mim, pois, com sua autorização, fiquei responsável 

de resolver o transporte para a locomoção. Coube-me buscar e devolver as 

participantes, antes do anoitecer. Mesmo sendo sábado, dia em que não tem 

transporte próprio da instituição, inviabilizando o deslocamento e quando nem a 

coordenação funciona para qualquer eventualidade que possa acontecer.  

Além da possibilidade de venda dos produtos, o evento viabilizou a integração 

da adolescente com a atividade cultural existente na ocasião. Lili (17 anos) cumpre 

MSE – Medida Socioeducativa de semiliberdade, e é acostumada com a experiência 

de transitar fora da instituição. Por ser reconhecida por ter bom comportamento, 

acabou sendo escolhida para representar o grupo no evento.  

 

 

                  
            FOTOGRAFIA 8: Feira de artesanto (I)                        FOTOGRAFIA 9: Feira de artesanto (II) 

     FONTE: Acervo pessoal                                             FONTE: Acervo pessoal 
 

   
                                         FOTOGRAFIA 10: Percussão (feira de artesanato) 
                                                    FONTE: Acervo pessoal 
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Porém, em virtude de a movimentação da Feira ter começado tardiamente, 

acabei por devolvê-la quase às dez da noite, além disso, a educadora que 

acompanhava a adolescente não iria voltar para instituição, pois se encontrava no 

dia de sua folga. Isso fez com que eu me comprometesse com a educadora em não 

“entregar” a adolescente ao policial de guarita, e sim tivesse que adentrar a 

instituição e chamar uma educadora para fazer a “entrega”. O motivo desse pedido 

não ficou claro, mas representou a desconfiança que a funcionária expôs ao grupo 

de policiais. 

   

Visita ao abrigo: na ocasião, eu estava na instituição para a realização das 

atividades de pesquisa. Ao término das atividades, a coordenadora me convidou 

para acompanhar a visita da adolescente ao seu filho que teria completado dois 

anos naquela semana – aquela seria a visita de comemoração. A adolescente, por 

sua vez, já se encontrava arrumada e maquiada desde a hora que cheguei à 

instituição. Ela demonstrava bastante ansiedade. Essa visita também serviria para 

tomar conhecimento de como seria a festa de aniversário das crianças do mês de 

outubro, pois é de costume o Abrigo realizar a comemoração dos “aniversariantes do 

mês”. A adolescente teria ficado grávida quando ainda encontrava-se na Casa de 

Passagem também da FUNDAC/RN, e, depois de quatro meses, o recém-nascido foi 

enviado ao Abrigo. 

 

 

Esse momento foi muito interessante, pois me deu a oportunidade de 
acompanhar a adolescente no ambiente externo à instituição. Ao passo que 
o carro se movimentava na cidade, a identificação dos lugares e avaliação 
sobre algumas mudanças urbanas iam sendo feitas pela adolescente. 
Ficava passando na minha cabeça como seria aquela sensação de estar 
em liberdade e ao mesmo tempo limitada àquela possibilidade de sair sem 
um controle prévio. Além disso, eu me lembrava constantemente das 
ocasiões em que comentavam na instituição sobre os casos de algumas 
adolescentes que se evadiam durante saídas para a realização de exames 
médicos ou atividades de lazer. Nesse sentido, ficava a pensar se, por 
acaso, isso viesse acontecer no momento em que eu me encontrasse 
presente. Como eu reagiria? E como deveria reagir? Ficava me 
perguntando se ajudaria no convencimento de sua volta, pois a fuga 
comprometeria negativamente no seu processo jurídico ou se ainda 
prevaleceria a omissão no intuito da sua possível liberdade.  Questionava-
me sobre qual seria meu papel enquanto pesquisadora no processo. 
(Caderno de campo, outubro de 2010). 
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 Outra observação feita, ainda na ocasião em que a coordenadora decidira 

que a adolescente ficaria no Abrigo com seu filho, enquanto o motorista a deixaria 

em casa, ficando de apanhar a adolescente na volta e deixando-a na instituição. 

Essa decisão teria sido tomada em virtude de não informar sobre onde a 

coordenadora residiria. É relevante pontuar que estava presente a preocupação de 

resguardar as informações pessoais. 

 

Apresentação da banda de música: a apresentação da Banda de Música da escola 

da comunidade, dentro do CEDUC/Padre João Maria, foi possível em virtude do fato 

de uma das adolescentes da medida socioeducativa de semiliberdade estudar na 

escola do bairro e participar da Banda. A responsável pela esfera pedagógica da 

instituição articulou o evento como forma de interação entre a escola e a instituição, 

com o intuito de estimular a adolescente, aluna da escola, e as demais ao 

envolvimento com outras atividades.   

Durante o evento, a pedagoga, responsável pela organização, falava-me 

sobre a importância da interação entre os jovens para demonstrar para as demais 

adolescentes da Unidade a oportunidade aproveitada diante da medida de 

semiliberdade, na qual a adolescente estava inserida, bem como por reconhecer a 

importância do envolvimento da adolescente com a atividade cultural. É relevante 

perceber a concepção da tentativa de reeducação pelo exemplo, imbricado no 

discurso da profissional, como forma de valorizar o indivíduo pela inserção em 

práticas educativas, demarcando, assim, o que seriam as escolhas positivas e as 

negativas dos atores.  

Outro aspecto que merece destaque durante esse evento dá-se pelo fato de 

as adolescentes estarem mais uma vez em interação com pessoas da mesma faixa 

etária, e serem de outro grupo. Nesse caso, a interação aconteceu um pouco 

diferente durante o desenvolvimento da atividade: em particular, no horário dedicado 

ao lanche, em que as adolescentes da Unidade não puderam ficar juntas com os 

alunos e alunas e demais acompanhantes da escola. Pelo contrário, foram 

colocadas do lado oposto do auditório e tiveram que lanchar separadas, pois haviam 

descumprido normas e ficaram em sanção. Porém, esse fato não foi empecilho para 

que houvesse uma interação entre os grupos. As adolescentes que se encontravam 

na grade que dava acesso ao lado em que o pessoal da Banda de Música 

encontrava-se, aproveitavam para iniciar conversas com o pessoal da escola. 
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Contudo, em virtude dos pedidos das educadoras para que as adolescentes se 

afastassem da grade, elas foram quase impedidas pelas educadoras de conversar 

com os convidados. Por causa da movimentação, na ocasião não estaria disponível 

nenhuma educadora que tomasse conta das adolescentes. Por isso, eu, que estava 

próxima às adolescentes, pedi para deixá-las na grade, pois eu mesma me 

encarregaria de fazer companhia a elas. Uma vez consentido, as adolescentes 

continuaram as conversas com o grupo.  

 

 

As conversas eram em torno da experiência de estar no CEDUC/Padre 
João Maria, no sentindo de saberem como era o local: 
 
Visitante: – Aqui é bom, é? 
Enquanto uma das adolescentes (Mascote) respondia sorrindo: 
– É bom demais. Quer vir pra cá? 
Visitante: – Nã, vou nada. Deus me livre! 
(Caderno de campo, agosto de 2010) 

 

 

Dia do folclore: essa data comemorativa, assim como costumam ser as datas 

festivas em geral, foi interessante pela intensidade de acontecimentos que 

ocorreram.  

 

 

Ao chegar na instituição, percebi que de fato o clima era de festa. Estava 
tudo muito agitado. Para essa festa me preparei muito. A primeira coisa que 
fiz foi pintar os cabelos, pois meu cabelo vermelho estava me incomodando 
a ponto de me deixar constrangida, já que havia algumas adolescentes na 
Unidade com os cabelos pintados também de vermelho. E por algumas 
vezes fui indicada pelas funcionárias que me confundiam com as 
adolescentes.  Isso soa um pouco estranho. Estranho, não por não querer 
ser confundida, mas por me incomodar com isso. Outra coisa que procurei 
providenciar foi um prato que pudesse acrescentar no cardápio da festa. As 
meninas todas estavam super maquiadas, exceto Mascote e Renali, cujas 
roupas de festa são modelos da forma masculinizada de vestir-se: trajando 
bermudas e camisetas. A festa passou-se no pátio. Enquanto esperávamos 
a hora de começar a dança que as meninas iriam fazer, eu conversava com 
uma e outra; tirávamos fotos. 
Em meio à espera da dança, Glenda ficou sabendo que tinham mais duas 
visitas suas lá fora querendo vê-la. Mas a coordenadora não deixou. Pois, 
para o dia, foi permitido duas visitas e, mesmo assim, elas não eram da 
família. Glenda ficou enfurecida com a determinação e começou a chorar. 
Aproximei-me para saber o que teria acontecido e fui conversar com ela. Ela 
me dizia que não iria agüentar, que iria fugir de lá. A coordenação, por sua 
vez, questionava o porquê de ela tê-los feito dar ’viagem perdida‘, uma vez 
que ela sabia que só estava permitida a entrada de duas visitas e ela já 
estava tivera três: a mãe, o irmão e um vizinho (que teria se disponibilizado 
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a trazê-los de carro à instituição, já que moravam distante). Sua mãe 
tentava acalmá-la, sem sucesso. Foi quando teve a idéia de conversar com 
os dois rapazes e explicar a situação. Enquanto isso, a coordenadora tomou 
a atitude de procurar resolver o estado ’histérica‘ em que adolescente se 
encontrava. Foi quando ela falou para a adolescente (que nessa altura do 
campeonato não queria mais dançar) que ou ela iria dançar ou iria para 
contenção e dispensaria suas visitas. Diante disso, ela decidiu enxugar as 
lágrimas e ir dançar. Então, resolveram, de uma vez por todas, que assim 
que a mãe de Glenda voltasse de fora, iriam começar a apresentação do 
carimbó. A mãe de Glenda voltou e colocaram a música no aparelho de 
som. (Caderno de campo, agosto de 2010). 

 

          
FOTOGRAFIA 11: Apresentação cultural (carimbó) (I)      FOTOGRAFIA 12: Apresentação cultural                      
                   FONTE:Acervo pessoal                                                            (carimbó) (II) 

                                                                                               FONTE: Acervo pessoal  
 

         
FOTOGRAFIA 13: Comemoração do Dia do Folclore                       FOTOGRAFIA 14: Lanche  

    FONTE: Acervo pessoal                                                      FONTE: Acervo pessoal                                                    
 

 

No evento, após ter terminado a apresentação cultural e o lanche, foi também 

propício realizar a leitura de uma carta destinada a elas e enviada por uma das participantes 

do Grupo de Percussão do interior e que teria estado na Unidade, em outro momento. A 

carta gerou muitas perguntas sobre como estariam os integrantes do Grupo, quando 

voltariam à instituição...  
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              FOTOGRAFIA 15: Leitura da carta às adolescentes 
               FONTE: Acervo pessoal 

 

 

Apesar do cenário, programação, ânimos e espírito de festa – com seus 

devidos rituais, acabei por me surpreender com a avaliação sobre o evento, feita 

pelas adolescentes, em outro momento. Ao questioná-las sobre o que teriam achado 

da “festa”, tive como resposta: ”não consideramos como festa. Era uma atividade”. 

Era como se elas soubessem que a instituição organizara o evento como via 

educativa. 

 

D) Participação nos eventos da Unidade 

 

O acompanhamento das demais atividades ajudou a compor uma “colcha de 

retalhos” da relação estabelecida dentro da instituição. Durante o período da 

pesquisa, o que procurei denominar de participação refere-se a algumas atividades 

pontuais nas quais procurei interagir, diante da importância que tinham para o 

desenvolvimento da pesquisa. Ora ficava sabendo informalmente sobre os eventos, 

ora era convidada. Nesse sentido, estão inclusos: a reunião administrativa para os 

funcionários da Unidade, duas audiências na I Vara da Infância e Juventude, o I 

Seminário da Medida Socioeducativa de Semiliberdade e a aula de dança na 

instituição. 

Reunião administrativa: na ocasião foi interessante perceber os posicionamentos 

dos atores acerca das situações vividas na instituição. Os assuntos tratados na 

reunião foram: um passeio de lazer que estava sendo marcado para os funcionários, 

discussões acerca de como seria o novo fardamento – incluindo a escolha das 

cores. Com relação a este assunto, chamaram-me a atenção as argumentações em 
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torno da discussão sobre as cores em questão: a vermelha e a lilás. A 

argumentação que levava a não escolher a cor vermelha envolvia a argüição de que 

poderia “agitar” as adolescentes, enquanto a lilás funcionaria melhor para acalmar o 

“ânimo” das adolescentes.   

Durante o evento, pude observar um fato curioso: a pessoa responsável por 

relatar a reunião foi a funcionária que cumpria o papel de “oficineira” da temática 

Religião.  Percebi que se tratava de alguém muito próximo à coordenadora, e que 

ocupava uma posição de confiança que permitiu auxiliá-la nas discussões 

suscitadas pelos funcionários – função que, normalmente, é executada por vice-

coordenadoras. Esta, por sua vez, ficou junto ao grupo das educadoras – grupo ao 

qual pertencia, antes de ocupar o cargo de vice-coordenador.   

As educadoras deram destaque a outros assuntos diretamente relacionados 

às adolescentes, como: conflitos gerados pela escolha de canais de televisão, 

sexualidade, atendimento médico e alimentação. Sobre a resolução envolvendo 

esses assuntos, passo agora discorrer. 

Diante dos conflitos relativos ao uso da televisão, resolveu-se que seria feita 

uma escala em que cada uma das adolescentes ficaria com um dia da semana para 

escolher ao que assistir (programação de canais, DVDs ou músicas). 

Quanto à sexualidade das adolescentes, pude constatar que é um tema 

provocativo de muita tensão na instituição, pois a relação sexual/afetiva entre as 

adolescentes não é aceita; por vezes é rebatida. As educadoras discutiram sobre a 

forma de as adolescentes expressarem o afeto e os desejos sexuais. As avaliações 

apontavam que a expressão das relações homoafetivas era muito exposta pelas 

adolescentes, cujas práticas de namoro incluíam beijos na boca, “amassos” e 

expressões verbais – o que compunham um tabu na instituição.  

Apesar da resistência de alguns funcionários contra as relações homoafetivas 

entre as adolescentes, as práticas sexuais eram toleradas no ambiente privado dos 

dormitórios das adolescentes, caso não fossem vistas ou ouvidas pelas educadoras. 

Discutiu-se a possibilidade de separar as adolescentes que mantinham relações 

homoeróticas. Nesse ponto, a discussão ganhou um pouco mais de fervor diante da 

apresentação de que a exposição das adolescentes teria iniciado depois que a 

gestão anterior da FUNDAC/RN realizara uma visita à Unidade e procurara discutir, 

dentre outros temas, a diversidade sexual – permitindo que as adolescentes 
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mantivessem relações dessa natureza e ficassem juntas no mesmo dormitório9. 

Ainda relataram a relação da família de duas adolescentes que mantinham uma 

relação, o que demonstrava a tolerância à prática.  

Sobre a saúde das adolescentes, informes e decisões de encaminhar as que 

estivessem necessitando de cuidados médicos foram feitos, depois de uma longa 

discussão sobre as necessidades de cada uma das internas. A possibilidade de que 

houvesse alguma delas grávida, iniciando o período da menstruação ou 

necessitando de atendimento psicológico10 também foram assunto de pauta.  

Outro assunto discutido foi a questão da alimentação na instituição. Os 

aspectos contemplados foram a qualidade e quantidade. No que diz respeito ao 

primeiro ponto, foi relatado às reclamações das adolescentes acerca do sabor e da 

pouca variedade no cardápio semanal. Referente ao segundo ponto, a quantidade 

da alimentação foi discutida no que se refere à quantia servida, as possibilidades de 

repetir a refeição e a possibilidade dos funcionários poderem realizar as refeições da 

própria Unidade. Pois, em virtude dos horários dos plantões, as funcionárias 

reivindicavam essa possibilidade em detrimento da obrigação de levarem sua 

própria refeição de casa. 

Como desfecho da discussão, foi apontada pela coordenação a limitação da 

quantidade de gêneros alimentícios recebidos do Governo. Os alimentos são 

direcionados às internas, não aos funcionários. No entanto, ficou decidido que 

algumas concessões, em casos excepcionais, durante os plantões, as educadoras 

também poderiam consumi-los, uma vez que a jornada de trabalho é de vinte e 

quatro horas. Sancionando a alimentação de quem esteja próximo à finalização ou 

ao início dos plantões. Convencionando-se que, nesse caso, as educadoras 

poderiam realizar a alimentação nas próprias residências Antes ou depois do 

horário.   

Ainda com relação à alimentação, a pedagoga sugeriu que, a cada quinze 

dias, o cardápio das adolescentes mudasse. A repetição das refeições poderia ser 

concedida para quem estivesse com algum problema de saúde ou grávida, e para 

quem não gostasse de um determinado cardápio, compensando com o que 

                                                        
9 Tantos as educadoras quanto a coordenação apresentaram outras novas medidas da coordenação 
da FUNDAC/RN, na ocasião dessa visita, tais como: as adolescentes terem a posse, nos próprios 
dormitórios, de produtos de higiene e perfumaria, aparelhos de som e TV. 
10 Há alguns meses a instituição estava sem psicóloga, devido ao fato de a profissional que tirara 
licença não ter sido substituída. 
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gostasse. Desta forma, atualmente está disposto o cardápio semanal tal qual vê-se 

na QUADRO 3. 

 

QUADRO 3: Cardápio semanal 

CARDÁPIO SEMANAL – CEDUC/PADRE JOÃO MARIA 
DIAS CAFÉ ALMOÇO LANCHE JANTAR CEIA 
SEG CUSCUZ + 

SALSICHA 
CARNE FRUTAS CARNE COM 

MACARRÃO 
ACHOCOLATADO + 
BICOITO DOCE 

TER BATATA + 
MORTADELA 

FRANGO SALADA 
DE 
FRUTAS 

SOPA DE FEIJÃO SUCO + BISCOITO 
SALGADO 

QUA PÃO + OVO CARNE VITAMINA 
DE 
BANANA 
COM 
MAMÃO 

CARNE + CUSCUZ ACHOCOLATADO + 
BISCOITO DOCE 

QUI CUSCUZ + 
MORTADELA 

FRANGO FRUTA FRANGO + ARROZ SUCO + BISCOITO 
SALGADO 

SEX BATATA + 
SALSICHA 

PEIXE SALADA 
DE 
FRUTAS 

CANJA VITAMINA + 
BISCOITO DOCE 

SÁB PÃO + SALSICHA CARNE VITAMINA 
DE 
BANANA 
COM 
MAMÃO 

PAÇOCA + ARROZ 
DE LEITE 

ACHOCOLATADO + 
BISCOITO 
SALGADO 

DOM CUZCUZ + OVO FRANGO FRUTA FRANGO + 
MACARRÃO 

VITAMINA + 
BISCOITO DOCE 

FONTE: Pesquisa de campo 
 

 

Sobre as reclamações das adolescentes, chamou-me a atenção a frase 

pronunciada por uma das funcionárias: “essas meninas nem em casa têm”, 

mostrando certa intolerância com as reivindicações de melhoria na qualidade da 

comida oferecida.  

As educadoras falaram, também, sobre o visível aumento de peso das 

adolescentes, após um curto período de estadia, desde a chegada à Unidade. O fato 

vincula-se ao histórico de dificuldades financeiras da família das internas. Fica claro 

que a alimentação, nesses casos, é igualmente comprometida. Além disso, a 

regrada forma de rotina com horários pontualmente demarcados, a repetição do 

cardápio e seqüência precisa dos horários servidos das refeições tanto provocam 

certa ojeriza no paladar, quanto regulam o metabolismo a receber a quantia de 

alimentos. Atrele-se isso à falta de atividades físicas e mentais que acarretam no 

desgaste de energia, e fica fácil perceber o que provoca o rápido aumento de peso. 

No entanto, entende-se que esse e outros fatores da dinâmica institucional 



 52 

dificilmente são perceptíveis a quem está intrinsecamente envolvido (como o corpo 

profissional). 

 

Audiência na I Vara da Infância e Juventude: as audiências, como práticas jurídicas, 

configuram-se em rituais de passagem: 

 

 

A audiência seguiu como de praxe: o juiz fez a leitura dos autos do 
processo, para depois perguntar a Mônica, a ré, sobre o ocorrido. De acordo 
com o que ouvi, ela estava numa casa com mais cinco mulheres, dentre 
elas uma prima. No momento em que a polícia fez uma “batida”, encontrou, 
além do pessoal na casa, muitas pedras de crack e cinco celulares. Um 
homem as teria denunciado à polícia. Ele fora roubado por um rapaz que 
tinha pego seu relógio para vender numa boca de fumo, lugar onde estavam 
Mônica e as mulheres.  
Durante o depoimento, Mônica estava um pouco nervosa, mas respondeu a 
todas as perguntas correspondentes ao dia do ocorrido. Uma das perguntas 
me chamou mais a atenção: quem a teria incentivado a vender drogas, ou 
melhor, quem disse a ela ‘que esse negócio de vender droga dava 
dinheiro’?. Ela respondeu que não teria sido ninguém, que ela mesma 
sabia. E quando o juiz, perguntou ainda o porquê de ela ter ido vender 
drogas, a adolescente respondeu com uma afirmação que julguei, no 
momento, ser de praxe: ’eu queria comprar as coisas pra mim e pedia 
dinheiro a minha mãe, e ela dizia que não tinha...’. A duração da audiência 
foi breve. O juiz perguntou ao defensor público se ele teria alguma pergunta. 
Este, por sua vez, quis saber para onde a adolescente, quando saísse ‘de 
lá’, iria. Ela respondeu que iria para casa da avó. O juiz, então, disse: ’vou 
dar uma chance‘ e ainda perguntou com quem ela estaria acompanhada na 
ocasião da audiência. Ela se virou e foi apontando para dizer quem eram os 
presentes na audiência – então ela me viu. Como o juiz já conhecia a 
advogada, cumprimentou-a. A educadora se apresentou, e eu disse que 
realizava uma pesquisa na instituição. Em seguida, ele deu a sentença de 
seis meses de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). (Caderno de 
campo, 8 de setembro de 2010).  

 

 

O seminário: embora venha acompanhando a lógica disciplinar da Unidade, os 

devidos esclarecimentos acerca das Medidas Socioeducativas só foram sanados 

através da participação no I Seminário Interno da Medida Socioeducativa de 

Semiliberdade. Chamou-me a atenção o fato de o evento ter sido promovido pelos 

próprios funcionários das instituições, e não pela FUNDAC/RN, o que demonstrou 

preocupação e interesse, por parte dos profissionais, de melhorar as condições de 

trabalho e os aspectos pedagógicos.  

O objetivo do Seminário foi discutir a atual situação das instituições 

executoras da medida de semiliberdade no Estado. O evento teve duração de um 

dia e aconteceu em fevereiro de 2010, nas instalações do Centro Educacional 
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Nazaré, localizado na zona Oeste da cidade de Natal-RN. Além de sediar o evento, 

a coordenação da Unidade idealizou e se responsabilizou pela organização.  

 

     
FOTOGRAFIA 16: Abertura do Seminário     FOTOGRAFIA 17: Apresentação CEDUC/Padre João 
Maria                  
                FONTE: Acervo pessoal                                        FONTE: Acervo pessoal 

                                                                                                
 

 

      
FOTOGRAFIA 18: Almoço com os adolescentes  FOTOGRAFIA 19: Representantes CEDUC/Pe. João 
Mª                                                                                              FONTE: Acervo pessoal                                               
FONTE: Acervo pessoal  
 

Estavam presentes os administradores das unidades (diretor presidente e 

diretor técnico da Coordenadoria de Medidas Socioeducativas, também da 

FUNDAC/RN) que promovem as MSEs de semiliberdade no Estado, com seus 

respectivos representantes dos municípios de Caicó, Mossoró e Natal. Apenas o 

município de Natal teve a representatividade de duas unidades: o CEDUC/Padre 

João Maria e o CEDUC/Nazaré11. 

                                                        
11 O CEDUC/Nazaré é voltado apenas para adolescentes homens que cumprem MSE de 
semiliberdade. 
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A programação foi baseada na contextualização do ECA, das medidas 

socioeducativas; e na apresentação da situação atual de cada instituição 

representada. As propostas de discussão versaram pela idéia de “como estão sendo 

executadas as MSEs de semiliberdade?” Quais são os limites, as possibilidades e as 

distorções de dessas medidas?; e “quais caminhos vamos devem ser construídos na 

execução da MSE de semiliberdade no Estado do RN?”12.  

Estavam em pauta os vários aspectos problemáticos das instituições para 

semiliberdade, dentre eles: a implementação de caracteres normativos das 

instituições (no que se refere à necessidade de instituir o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE), implantação do Sistema de Informação 

Para a Infância e Adolescência – SIPIA), falta de elaboração do Plano de 

Atendimento Individual (PIA) e a inexistência do Plano Estadual de Sistema 

Socioeducativo.  

A relevância dessa participação justifica-se pela tentativa de localizar as 

diferenciações nas execuções disciplinares das instituições voltadas para 

adolescentes. Assim, ajudou a entender melhor o papel desenvolvido pelas 

unidades, através da possibilidade de dar um sobrevôo multisituante sobre o 

funcionamento não apenas no CEDUC/Padre João Maria, mas também das demais 

instituições que, de forma direta ou indireta, relacionam-se com o terreno de 

pesquisa. 

Patrice Schuch (2006), embora reconheça a importância desses eventos, 

caracteriza-os como “espetáculos da lei” – “rituais”, em virtude da sua constância e 

centralidade. A autora discorre sobre o assunto: “por espetáculos da lei entendo a 

divulgação, ensino e transmissão do ECA e da questão dos direitos da criança e do 

adolescente, realizados através de ocasiões que são consideradas especiais”.  

(2006, pág. 70). Nesse sentido, a autora ajuda a pensar que, embora haja um 

esforço dos “agentes judiciais” em aplicar e até mesmo ampliar o ECA, o que não 

acaba sendo compreendido é que esse empenho se configure nos próprios “modos 

pelos quais a lei é implementada”. 

 

 

 

                                                        
12 Proposta apresentada na programação impressa durante o Seminário. 
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1.4 DISSABORES E CONFLITOS NA UNIDADE 

 

 

Embora as adolescentes estivessem aptas a participar tanto das oficinas que 

ministrei quanto das demais atividades institucionais, nem todas participavam por 

vontade própria, tampouco pelo interesse de apreender algo novo. O que as 

impulsionava era a mera obrigatoriedade imputada pela própria proposta da 

instituição, para a ressocialização. No caso das atividades da instituição, embora 

constassem num quadro de atividades fixo, nem sempre as atividades agendadas 

aconteciam, algumas adolescentes acabavam sendo direcionadas para a oficina de 

artesanato; outras ficavam na “hora do lazer”. 

Pelas oficinas que ministrei, as adolescentes até chegavam a expressar falta 

de interesse, mas não chegavam a negar a participação. Algumas até conseguiam 

ser dispensadas, porém alegavam indisposição física, por exemplo, como era o caso 

das gestantes. Outras, apesar de iniciarem a atividade em seguida, procuravam um 

meio de ficar fora da sala e dos dormitórios.  

Vale comentar que, durante a pesquisa de campo, foi observado o modo 

como as funcionárias tratavam as normas produzidas no entorno das atividades 

propostas, diferindo entre interlocutores cotidianamente, como consta no Caderno 

de campo: 

 

 

Era visível a falta de interesse por parte de algumas das educadoras em 
facilitar a participação das adolescentes na atividade. Quase sempre, 
quando acontecia de ter algumas das adolescentes na reflexão, eu era 
chamada pelas adolescentes para intervir junto à coordenação acerca da 
participação das internas nas minhas atividades.  
Em geral, sempre ao chegar à instituição costumava cumprimentar em 
primeiro lugar o pessoal que se encontrava na coordenação, devido ao fato 
de essa instalação anteceder aos dormitórios, e logo me direcionava para 
os aposentos das adolescentes. Como, geralmente, costumava chegar após 
o almoço, era comum encontrá-las na hora da sesta. Porém, com a maioria 
já desperta para a atividade, iniciava o processo de encaminhamento da 
atividade. Agilizando saber quem estava autorizada a sair do ’castigo‘ e, 
quando necessário, intervinha com a própria coordenação para a 
autorização da saída da sanção. (Caderno de campo, julho de 2010). 

 

 

Algumas vezes, durante esses procedimentos acima descritos, percebia a 

insatisfação por parte de algumas das educadoras em liberar as adolescentes. As 
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funcionárias avaliavam tratar-se de absurda a idéia de levar às atividades as 

adolescentes que já se encontravam em sanção. Entretanto, outras educadoras, 

nesse ínterim entre a minha chegada e a hora de início da atividade, incentivavam-

me a falar com a coordenação e retirar as adolescentes do “castigo”. Muitas vezes, 

emitiam opinião sobre os motivos que ocasionaram a reflexão.  

Algumas vezes, dependendo da dimensão da ocorrência, eu era informada 

pela própria coordenação sobre os acontecimentos. Ela já declarava quem estaria 

apta a participar da atividade. Em outros momentos, acontecia de autorizar as 

adolescentes a participar da atividade sob a condição do retorno à sanção logo após 

o encerramento. 

Embora não considere que, em geral, as adolescentes tenham deixado de 

participar das atividades em algum momento, por motivo de sanção, o que 

costumava prevalecer era a participação das mesmas nas atividades. Chama-se, no 

entanto, a atenção para os entendimentos que divergiam sobre uma mesma 

situação. As decisões oscilavam entre a filosofia da reeducação e a política da 

penalidade. Contudo, o entendimento sobre a importância de as adolescentes 

participarem de atividades pedagógicas é considerado de caráter, muitas vezes, 

fluido, motivando o questionamento sobre o porquê de pessoas que compartilham o 

mesmo espaço de interação social e, estando elas sob regras comuns, acabarem 

por ter um entendimento díspar sobre um mesmo evento ou situação. Acrescente-se 

o fato de se tratar de teores disciplinares. 

A despeito do exposto, podemos dialogar com Michel Certeau (1994) acerca 

de como os “consumidores” se comportam diante das representações produzidas 

pela elite dominante e que acabam por realizar uma nova produção de consumo 

daquilo que lhe é imposto. Assim, podemos analisar a “arte de fazer” cotidiana das 

nossas interlocutoras (profissionais da Unidade e adolescentes) como variações 

manipuladas diante das regras conferidas à instituição.   

Os consumidores, nesse universo, de fato, não são apenas as educadoras, 

mas todos aqueles que habitam direta ou indiretamente a instituição, inclusive as 

adolescentes, cujo grupo estigmatizado é caracterizado pelo direcionamento à 

aceitação dessas regras e para quem as mesmas foram construídas. Causa-se, com 

isso, uma expectativa no cumprimento dessas normas, cuja vigilância é revestida 

pela ânsia da realização desse objetivo. No entanto, a inserção dessas regras no 
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cotidiano novo para as adolescentes acaba por ter de interagir com a socialização 

primária destas, fazendo com que os códigos sejam negociados cotidianamente.  

Isto posto, três observações no terreno de pesquisa serão relevantes para a 

compreensão desses aspectos. A primeira refere-se a uma conversa informal que 

tive com uma das adolescentes (Glenda) na pracinha do pátio da Unidade, onde ela 

me contara, por muitos minutos, boa parte da dinâmica recente a sua entrada.  

Durante a conversa, ela falava da saudade que tinha do namorado, e me revelara a 

possibilidade de receber um aparelho celular que chegaria até ela clandestinamente. 

Eu não quis mostrar-me partícipe do possível feito, não quis selar com ela qualquer 

tipo de contrato diante da informação. 

O ocorrido entre Glenda e eu remete ao que CERTEAU, repassando a 

relação entre as etnias indígenas e os colonizadores espanhóis, analisa como uma 

espécie de “bricolagem”, com ações dominadoras às quais eram submetidas. 

Mesmo sem deixar de rejeitá-las, dava-lhes contornos diferenciados. Discorre 

melhor o autor: 

 
 

Os indígenas as subvertiam, não as rejeitando diretamente ou modificando-
as, mas pela sua maneira de usá-las para fins e em função de referências 
estranhas ao sistema do qual não podiam fugir. Elas eram outros, mesmo 
no seio da colonização que os ’assimilavam‘ exteriormente; seu modo de 
usar a ordem dominante exercia o seu poder que não tinham meios para 
recusar; a esse poder escapavam sem deixá-lo. A força de sua diferença se 
mantinha nos procedimentos de ’consumo’. (CERTEAU, 1994, p. 38). 

 

 

Nesse sentido, Certeau obteve sucesso na elaboração da noção de 

clandestinidade, pois com as regras impostas é o que resta para os sujeitos 

interagirem com as normas e construírem seu próprio espaço dotado de códigos de 

interação. É através das maneiras de fazer, que as relações são amenizadas no 

universo de teor repressivo. Nesse ponto, ele dialoga com Michel Foucault (1979), 

de forma “análoga e contrária”. No que se refere à analogia, constata que ocorre a 

distinção microbiana dos “processos disciplinares por parte dos ’consumidores’”, 

alterando o seu funcionamento por uma multiplicidade de “táticas” articuladas sobre 

os “detalhes do cotidiano”. Quanto a noção contrária nas reflexões da obra 

foucaultiana, discorre sobre o fato de “não se tratar mais de precisar como a 

violência da ordem se transforma em tecnologia disciplinar” (CERTEAU, 1994, p.41), 
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dando lugar a criativa forma de interagir com esses dispositivos dos “presos nas 

redes da vigilância”. 

O fato de ter tido um contato precedente e outro recente e poder acompanhar 

o funcionamento da instituição, algumas disparidades de visão registradas na fala (e 

impressas no Caderno de campo),  tanto das adolescentes quanto das educadoras e 

demais funcionárias, e da própria coordenação. É interessante perceber a forma 

como essas disparidades são recebidas e, conseqüentemente, reproduzidas pelos 

habitantes da instituição.  

A atual coordenação, iniciada no ano de 2009, é apreciada, em especial pelas 

educadoras, pelo procedimento flexível na maioria das vezes, o que não é 

reconhecido por membros da equipe técnica, para estes a coordenação demonstra-

se intransigente. Esse sutil conflito interno nos mostra a posição de cada um dos 

sujeitos nas suas devidas funções, o que define a disposição desses sujeitos, uma 

vez que as educadoras estão na posição de vigilância, guarda e correção, a equipe 

técnica, por sua indução de cargo, tem o papel de buscar a manutenção dos direitos 

e dignidade dos sujeitos, cumprindo, assim, um papel de proteção e visão 

diferenciados sobre as adolescentes. 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL E POLÍTICO DOS INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS PARA ADOLESCENTES NO BRASIL E NO RN 
 

 

As instituições é que são o traço de nossa vida em comum. 
(MAUSS, 2003) 

 

 

Neste capítulo, o intuito de localizar o campo de pesquisa em meio às 

estruturas institucionais de proteção e punição13 aos adolescentes interlocutores do 

campo jurídico levou a observar a linha de pensamento acerca da categoria 

geracional “juventude”. Para tal, se faz uma reflexão sobre a política de penalidade 

juvenil brasileira, visando melhor auxiliar na compreensão de como se organizou ao 

longo da história.  

É relevante entender que o processo de construção dos direitos do público 

adolescente tenha sido fruto de várias transformações que atravessaram as 

fronteiras nacionais. Cláudia Fonseca (2004) aponta que o impulso internacional 

teve seu cume com a Convenção das Nações Unidas, de 1989, da qual participaram 

191 países, o que mostrou a popularidade do tema sobre os direitos da criança e, 

conseqüentemente do adolescente. Ficou claro que, erigindo o judiciário como o 

instrumento principal de reforma social, “a maneira de lidar com os problemas de 

bem-estar da criança seguiam uma tendência global”. (FONSECA, 2004, p.105). 

Entretanto, concentrarei a atenção no panorama dos instrumentos mais próximos da 

nossa realidade. É relevante considerar aqui algumas transformações existentes 

nesse período para se entender melhor como chegaram aos dias atuais, 

considerando o contexto brasileiro, e, em especial, o do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Como recorte temporal, abordam-se os primeiros instrumentos normativos 

que regeram o sistema de atendimento a crianças e adolescentes no Brasil: a 

consolidação do Código de Menores – CM, nas suas duas fases (1927 e 1979), até 

a quebra de paradigma que aconteceu com a promulgação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA (lei 8.069/1990). 

                                                        
13 Mesmo que essa categoria não seja a mais adequada para falar atualmente das políticas judiciárias 
para adolescentes, seu uso se fez necessário para explicitar os dois tipos de ações que regem, 
atualmente no Brasil, as atividades voltadas para esse público. 
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No Código de Menores de 1927 ou Código de Mello Mattos (batizado pelo 

nome do magistrado responsável pelas discussões na época), instituído depois da 

criação do Primeiro Juizado da América Latina em 192314, uma inovação da época 

na forma de lidar com crianças e adolescentes, especialmente pelo inaugural caráter 

normativo. Entretanto, o código não era endereçado a todas as crianças e 

adolescentes; era voltado apenas a uma parcela desse público: aos abandonados e 

delinqüentes. Com essas nomenclaturas, o código cumpriu uma idéia considerada 

por muitos autores como preconceituosa e discriminatória. Assim a infância e a 

adolescência eram assistidas pela lei: 

 

 

O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinqüente, que tiver 
menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às 
medidas de assistência e proteção contidas neste Código. (Código de 
Menores – Decreto nº. 17.943A, de 12 de outubro de 1927). 
 

 

A forma como o adolescente era visto considerava a figura do menor 

abandonado e delinqüência juvenil. A lei, nesse caso, é demarcada não apenas 

pelos apontamentos das discussões dos direitos da cidadania, e sim por uma fresta 

para a tutela do Estado sobre esse público, mostrando um controle social em 

esferas diferenciadas, reunindo “um conjunto de dispositivos legais a partir dos quais 

o Estado poderia tutelar as crianças e adolescentes ’anormais‘, que potencialmente 

poderiam se tornar criminosos”. (ALVAREZ, 2003, p.211).  

A lei veio reificar essa visão marginalizante sobre a juventude desprovida de 

assistência social no país. Embora alguns autores abordem a legislação como a 

precursora dessa visão do público conhecido como menor.  

 

 

Observa-se que o termo menor passou a indicar, portanto, uma 
parcela específica da infância e da juventude brasileira: os 
filhos das famílias pobres. E para esses ’menores‘, 
’classificados‘ de forma distinta do restante da população 
juvenil, como ’menores em situação irregular‘, foram criadas 

                                                        
14 Anterior à legislação dos Códigos de Menores (1927 e 1979) e o ECA (1990), as condutas dos 
adolescentes no Brasil foram regidas pelo Código Penal do Império de 1830, cujas disposições 
definiam a maioridade penal a partir dos 14 anos. Posteriormente, veio o Código Penal Republicano 
de 1890, reduzindo a maioridade penal para 9 anos. Sobre esse período ver LONGO (2008) e 
FACHINETTO (2008). 
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estruturas de atendimento vinculadas à assistência social, no 
âmbito da União e dos Estados (COSTA apud FACHINETTO, 
2008, p.18). 
 

 

Outras leituras consideram a construção da categoria menor anterior à 

construção ao Código. Por exemplo, Adriana Vianna (1999) discorre sobre o 

exercício do trabalho do “sujeito classificador”, representado no corpo policial (que 

lidava diretamente com os jovens autores de ato infracional), cuja imagem 

preconceituosa atribuía aos “sujeitos classificáveis”, representados pelos 

adolescentes. Com isso, desdobraram as premissas responsáveis pelo Código de 

Menores. Assim declara Adriana Vianna: 

 

 

Procuro demonstrar como o Código de Menores, que poderia ser o ponto de 
partida emblemático de uma investigação sobre as formas de normatização 
e as sanções envolvendo a menoridade, está impregnado de uma lógica 
absolutamente policial, formalizando e cristalizando práticas que já tinham 
lugar assegurado no cotidiano das delegacias. (1999, p.169). 

 

 

 
A pesquisadora investigou a relação entre esses dois atores, em que a 

formação do personagem menor está relacionada às práticas policiais do início do 

século XX, os quais colocavam esse personagem numa posição estigmatizada e 

rotulada, pois, mesmo sem a prática criminalizada já se impugnava a possibilidade 

do “mal que se advinha”, presente na representação prévia do que, mais tarde, 

tornar-se-ia o menor infrator.  

A criação do Código de Menores, em 1927, também foi muito importante para 

o início de grandes discussões acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

apesar de não abordar, especificamente, os direitos, regulamentava questões 

tensas, como: trabalho infantil e tutela. A questão do trabalho infantil foi contemplada 

com a idade mínima para os 12 anos. 

Com o surgimento dos juizados de menores, dando total poder aos 

magistrados acerca do destino das crianças e adolescentes, o investimento na 

institucionalização de crianças e adolescentes versava na resolução de dramas 

individuais, e a responsabilidade penal passou a vigorar para os jovens de dezoito 

anos. Alguns princípios do Código de Menores de 1927 abordaram a idéia de 
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irresponsabilidade penal, que passou a ser considerada aos quatorze anos, depois 

aos dezoitos anos, em 1942, após uma mudança do Código Penal.  

A vigência da legislação teve como marco a criação do Serviço de Assistência 

aos Menores (SAM), em 1942, período ditatorial do Governo Vargas, inaugurando o 

processo de institucionalização da criança e do adolescente no Brasil15. O SAM, que 

antecedeu à Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM, instituiu os 

chamados “reformatórios”. Essa política de “reformar” o “menor delinqüente” tinha 

como propósito repressivo, através da contenção, de extinguir a criminalidade 

(CRUZ; HILLESHEIM; GUARESCHI, 2005). 

Criada em 1964, a FUNABEM, como órgão gestor da Política Nacional de 

Bem-Estar do Menor, mais tarde deu origem à FEBEM (Fundação de Bem-Estar do 

Menor). Cujo objetivo visava à proteção tanto dos “menores” abandonados quanto 

dos infratores. Com isso, o Código de Menores de 1927 inaugurava a idéia de 

internação para os adolescentes que cometem ato infracional. 

Com a idéia de tutela através do Estado que compunha esse Código, cuja 

visão acerca dos adolescentes mais apresentou uma condição de incapazes para 

crianças e adultos, Edson Passetti (apud FACHINETTO, 2008, p.357) ressalta a 

preocupação da latente criminalização da pobreza. 

     

 

Crianças e jovens eram caracterizados como menores provenientes das 
periferias das grandes cidades, filhos de famílias desestruturadas, de pais 
desempregados, na maioria imigrantes e sem noções elementares da vida 
em sociedade. A nova política de atendimento organizada para funcionar 
em âmbito nacional pretendia mudar comportamentos, não pela reclusão do 
infrator, mas pela educação em reclusão – uma educação globalizadora na 
qual não estava em jogo dar prioridades à correção de desvios de 
comportamentos, mas formar um indivíduo para a vida em sociedade.  

 

 

Criada a FUNABEM, em 1964, gestora da Política Nacional do Bem-Estar do 

Menor, dá-se origem, em âmbito estadual, às atividades executoras do que passou a 

se chamar de Fundação de Bem-Estar do Menor (FEBEM). Contudo, a principal 
                                                        
15 O Brasil possui uma tradição da cultura de institucionalização de crianças e adolescentes. Já no 
período colonial, apontamos uma primeira instituição de abrigo de crianças: as Casas de Caridades 
conhecidas como Casas dos Expostos, cuja forma de admissão do indivíduo acontecia através da 
Roda dos Expostos – instrumento em que os expositores (geralmente as mães solteiras), 
anonimamente, colocavam as crianças em um mecanismo cilíndrico localizado na entrada da 
instituição para serem pegas pelas responsáveis, geralmente as freiras que administravam essas 
instituições. 
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mudança seria a responsabilidade tutelar da legislação, “que não propunha 

garantias às crianças e adolescentes, apenas os tratavam como incapazes e por 

quem o Estado deveria intervir”, dando o lugar central à criminalização da pobreza. 

(FACHINETTO, 2008, p.122). 

Embora possamos encontrar facilmente uma vasta literatura sobre a transição 

do Código de Menores (Lei Nº 6.697/79) para o Estatuto da criança e do 

Adolescente (Lei Nº 8.069/90), vale lembrar, para fins de composição da nossa 

“partitura”, as sonoridades de cada estudo sobre as quais nos debruçaremos a ouvir. 

Faz-se necessário, antes de prosseguirmos, abordarmos alguns aspectos do 

CM (1979). Essa incursão analítica se justifica na medida em que o mesmo é uma 

ferramenta normativa para lidar com o público juvenil. 

No que diz respeito à autoridade judicial, o Código declarava: “A autoridade 

judiciária a que se refere esta Lei será o juiz de Menores, ou o juiz que exerça essa 

função na forma da legislação local” (Art. 6º, título III, CM, lei nº. 6.697), atribuindo 

poderes a um responsável específico para tratar dos assuntos relacionados aos 

menores. Sobre os órgãos responsáveis pela tutela na privação de liberdade lê-se: 

“As entidades de assistência e proteção ao menor serão criadas pelo Poder Público, 

segundo as diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, e terão centros 

especializados destinados à recepção, triagem e observação, e à permanência de 

menores”. (Art 9º, título IV, cap. I, ibid.). 

Logo nas primeiras páginas do CM/79, a lei é bem clara quanto a sua forma 

de visualizar os jovens naquele contexto temporal. Foi através dessa lei que a 

premissa foi suficiente para dar base aos alicerces da percepção acerca do que é 

ser jovem e de como sua identidade relacionada à transgressão fora construída. 

Com isso, vemos que os “menores” de 1927 não estariam sob a égide do Pátrio 

Poder, enquanto a tutela daqueles de 1979, cuja “situação é irregular”, passou a ser 

de responsabilidade do Estado.  

A implicação principal desse código foi justamente sua proposição em relação 

ao grupo de interesse. Assim, como a legislação abrangia “a situação irregular”, isso 

implicava situação socioeconômica, arranjos familiares, em detrimento do limite do 

cometimento de algum tipo de ato desviante.  

Como consta na lei federal nº. 6.697/1979, no Art. 2º, “Para os efeitos deste 

Código, considera-se em situação irregular o menor: 
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I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
II - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 
responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 
responsável; 
V - com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI - autor de infração penal”. 

 

É interessante observar uma preocupação canalizada no gestar a vida social 

do indivíduo em detrimento à atenção na atuação desviante do adolescente. Desta 

forma, a legislação vigente nos dá elementos que apontam para uma criminalização 

da pobreza, pois a clientela das instituições em voga, no caso a FEBEM, tinha maior 

receptividade àqueles que estavam em condições precárias de subsistência e 

“desestruturação familiar”.  

Contrapondo-se a essa lógica, cujos momentos dialogavam ora com a noção 

de abrigamentos, ora com a prática penal, a FEBEM retratava além dos aspectos 

institucionais de lidar com o indivíduo menor de dezoito anos; deixava claro para 

quem seria endereçado o serviço. Ressalte-se que a relação de classes em que a 

boa parte da parcela do seu público compreende adolescentes de classe baixa.  

Com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do 

Adolescente realizada em 1989, o ECA, em 1990, foi promulgado com o intuito de 

consolidar os direitos atribuídos, nesse contexto, tanto à criança quanto ao 

adolescente. Essa nova Lei foi construída de forma a modificar todas as disposições 

imputadas ao público juvenil, criticando, inclusive, o modelo do encarceramento, 

atribuindo as atenções e responsabilidades à família e à sociedade, diferenciando-se 

do legado de imputabilidade do “menor” sob a tutela do Estado. Essa nova proposta 

foi e ainda é vista muito positivamente pelos militantes, técnicos e parcela dos 

responsáveis pelos serviços que lidam diretamente com o público em questão. 

Embora seja interessante lançar um olhar distanciado sobre o ECA, sem perdermos 

de vista sua importância. 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estado 

brasileiro iniciou um vasto processo diferenciado de lidar com os adolescentes que 
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cometem ato infracional, inclusive o surgimento da própria categoria ato infracional 

em detrimento da delinqüente. Mesmo com dificuldade, tanto os discursos quanto as 

atenções e políticas públicas começaram a se deslocar para a idéia de medidas 

protecionistas, na tentativa de se distanciar da característica punitiva.  

Saliente-se a importância de se fazer audíveis as preocupações em 

historicizar os terrenos de pesquisa surge de uma necessidade inerente ao campo 

das Ciências Sociais, para buscar entender as “condições do funcionamento de 

nosso mundo social” (CASTRO, 2001, p.11). Já que não há como tratarmos de 

questões atuais sem dialogar com as reflexões e análises das relações sociais sem 

a devida atenção ao espaço e ao tempo mais amplo das questões que atravessaram 

a história do indivíduo, Marcos César Alvarez (2011, p. 2) reforça o valor desses 

estudos, sobre esse ponto: 

 

 

Acredito que, se o tema a ser estudado permanece como um problema no 
interior de uma sociedade, as reflexões do pesquisador, mesmo no âmbito 
histórico, acabam não perdendo sua capacidade de dialogar com a 
atualidade. Por exemplo, no caso brasileiro, as dificuldades de implantação 
do ECA, a permanência de todo um imaginário social ligado aos ’menores‘, 
à persistência de um viés punitivo em relação aos adolescentes em conflito 
com a lei, mesmo a despeito de todas as modificações legais e 
institucionais em curso, fizeram com que minha investigação, sobre a 
emergência do primeiro Código de Menores do país, de 1927, se 
desdobrasse também em estudos voltados à atualidade, como o projeto 
sobre as mudanças na Fundação CASA no Estado de São Paulo. 

 

 

Assim, este autor identifica o imperativo pelo qual os processos de 

entendimento jurídico de analisar o público juvenil no Brasil de hoje, não 

considerando o contexto das mudanças normativas que ressaltam a representação 

jurídica, cujo processo retroalimenta a identificação do imaginário social acerca da 

juventude desviante.   

Muitos autores têm discutido sobre a inovação, a aplicabilidade e as críticas 

ao ECA, porém valem ressaltar aqui breves apontamentos acerca dos principais 

aspectos abordados na sua regulamentação – mudanças positivas e apreciações 

contrárias. 

Entender a criança e o adolescente como sujeitos de direito, nesse novo 

contexto, é perceber que é dado incentivo para maior participação tanto da família 

como da sociedade no desenvolvimento destes indivíduos. Este contexto, por sua 



 66 

vez, concorda com a crítica da transferência da responsabilidade para o Estado, 

como antes era feito. Outra importante mudança foi o cuidado com a infância, 

incluindo a preocupação com a forma de educar e expor as crianças e os 

adolescentes, pela família. A criação de serviços específicos para a juventude, tais 

como: programas sociais governamentais Também foi uma inovação. 

Dentre os rumores desde a criação do ECA, elegi a voz de Fonseca (2004), 

para explicitar alguns aspectos da trama que elaborou a nova legislação. 

 

 

Muito foi dito sobre as vantagens dessa lei federal (8.069/1990) em relação 
a suas edições anteriores, de 1927 e 1979. O termo estigmatizado ’menor‘ 
foi trocado pelo mais ameno ’criança e adolescente‘, a política tutelar foi 
substituída por uma filosofia de ’proteção total‘ à criança, e um evidente 
objetivo de controlar jovens cedeu lugar ao desejo de garantir seus direitos. 
Recomendado como um documento ’digno de Primeiro Mundo‘, e até ’mais 
avançado‘, em alguns aspectos, do que os direitos da criança da 
Convenção das Nações Unidas, o ECA foi visto por muitos ativistas como 
um marco histórico que mudaria o destino das crianças brasileiras. 
(CARDARELLO apud FONSECA, 2004, p.103) 

 

 

No “diálogo com o ECA”16 encontram-se questionamentos sobre o período 

que enredavam as construções políticas para a nova legislação. Essas construções 

estavam centradas na “reabertura democrática”, na pós-ditadura, com as discussões 

dos movimentos sociais (de mulheres, indígenas, sem-terra e periferia), com a 

mobilização da sociedade civil e impulsos nacional e internacional. Acrescente-se a 

isso os apontamentos sobre as encanecidas discussões acerca dos Direitos da 

Criança, datadas do início do século XX, (nos limites de 1927, no caso Brasil). Essas 

discussões serviram para gerar os códigos nacionais a respeito do bem-estar da 

criança. (FONSECA, 2004). Porém, Fonseca afirma que os princípios universalistas 

envolvidos nessa discussão são, na verdade, frutos da negociação entre diferentes 

forças e diferentes filosofias, invés de emergir das conseqüências espontâneas de 

preocupação objetiva, como produtos de consenso. 

Ainda, segundo a autora, esses princípios universalistas acabaram por se 

transferir para o meio local, subjugando o que ela vai chamar de “situações 

específicas”, ou seja, as questões gerais acabaram sendo transferidas para 

                                                        
16 FONSECA, Cláudia. Os direitos da criança – Dialogando com o ECA.  In: _______., Antropologia, 
diversidade e direitos humanos – Diálogos interdisciplinares.  Porto Alegre: Editora UFRGS, 2004. 
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responder às necessidades específicas da população. A despeito disso, exemplifica 

com o fato de o documento apontar “uma curiosa ausência” das questões 

relacionadas à prática dos “filhos de criação”17, no Brasil. Ela afirma que, na seção 

dedicada ao tema, não é abordada essa prática da realidade brasileira. Com isso, 

ela indica a necessidade de uma reavaliação do ECA, para o entendimento das 

“ressonâncias” com as práticas e valores das pessoas sujeitas ao Estatuto, 

avaliando os resultados que apontem para a conformidade das reformulações para 

realizar os princípios básicos de justiça no contexto específico da realidade 

brasileira. (FONSECA, 2004). 

A importância das avaliações das legislações nacionais, por exemplo, as 

direcionadas aos adolescentes no nosso país, mostra ser salutar no auxílio de 

desenvolvimento de mudanças que apontem para uma reconfiguração do olhar o 

Outro – para isso vale o entendimento sobre como se dão as construções 

normativas no plano jurídico. Nas palavras de Fonseca (2004): 

 

 

É importante lembrar que a evolução das leis não é linear. O valor deste 
apanhado histórico não é o de meramente produzir uma sensação de ’déjà-
vu‘, mas de possibilitar algum insight sobre o processo político que 
perpassa a evolução da discussão de direitos.  
Podemos aprender muito ao estudar os debates do passado – as vozes 
silenciadas e as filosofias vencedoras. (p. 110). 
 

 

Portanto, o percurso histórico em que o indivíduo adolescente teve de 

interagir com as leis transcorre categorias-chave que podem identificar cada 

legislação desses períodos, tais como: “delinqüente”, “menor”, “menor infrator”, 

“adolescente em conflito com a lei”, “menor em situação irregular”. Passíveis 

também de ser avaliadas de acordo com o período sócio-político em que passava o 

país, por exemplo: período colonial, império, república; culminando nas novas 

configurações do Estado Novo.  

Assim, vê-se na comparação a seguir a análise das concepções políticas, a 

visão da criança e do adolescente, os mecanismos de participação e fiscalização do 

cumprimento da lei – vista de forma desenvolvimentista no plano social, político e 

                                                        
17 A autora argumenta, perante a sua experiência através da pesquisa realizada em 2005, sobre 
“circulação de crianças”. 
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jurídico, resistindo aos pressupostos da noção de menoridade penal que revestiu as 

três instâncias e a normatização do sujeito adolescente. 

 

QUADRO 4: Diferenças entre os Códigos de Menores e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente18 

 
ASPECTO 
CONSIDERADO 

 
CÓDIGO DE MENORES 
(DECRETO Nº 17943, DE 
12/10/27) 
 

 
CÓDIGO DE 
MENORES (LEI Nº 
6697/79) E LEI 4513/64 
 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 
(LEI Nº 8069/90) 

 
CONCEPÇÃO 
POLÍTICA-SOCIAL 
IMPLÍCITA 

 
Instrumento de proteção e 
vigilância da infância e 
adolescência, vítima da 
omissão e transgressão 
da família, em seus 
direitos básicos. 
 

 
Instrumento de controle 
social da infância e da 
adolescência vítima da 
omissão e transgressão 
da família, da sociedade 
e do Estado em seus 
direitos básicos. 

 
Instrumento de 
desenvolvimento social, 
voltado para o conjunto da 
população infanto-juvenil 
do país, garantindo 
proteção especial àquele 
segmento considerado de 
risco social e pessoal. 

 
VISÃO DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 
Menor abandonado ou 
delinqüente, objeto de 
vigilância da autoridade 
pública (juiz). 

 
Menor em situação 
irregular, objeto de 
medidas judiciais. 

 
Sujeito de direitos e 
pessoa em condição 
peculiar de 
desenvolvimento. 

 
MECANISMOS DE 
PARTICIPAÇÃO 

 
Institui o Conselho de 
Assistência e Proteção 
aos menores, como 
associação de utilidade 
pública, com 
personalidade jurídica. As 
funções dos conselheiros, 
nomeados pelo Governo, 
eram auxiliar o Juízo de 
Menores, sendo os 
conselheiros denominados 
“Delegados da Assistência 
e Proteção aos Menores”. 

 
Não abria espaço à 
participação de outros 
atores, limitando os 
poderes da autoridade 
policial judiciária e 
administrativa. 

 
Institui instâncias 
colegiadas de participação 
(Conselhos de Direitos, 
paritários, Estado e 
sociedade civil), nas três 
instâncias da 
administração, e cria no 
nível municipal os 
Conselhos Tutelares, 
formados por membros 
escolhidos pela sociedade 
local e encarregados de 
zelar pelos direitos de 
crianças e adolescentes. 

 
FISCALIZAÇÃO 
DO 
CUMPRIMENTO 
DA LEI 

 
Era de competência do 
juiz, auxiliado pelo 
Conselho de Assistência e 
Proteção aos Menores. 

 
Era de competência 
exclusiva do juiz e de 
seu corpo de auxiliares. 

 
Cria instâncias de 
fiscalização na 
comunidade, podendo 
estas utilizar os 
mecanismos de defesa e 
proteção dos interesses 
difusos e coletivos para 
casos de omissão e 
transgressão por parte das 
autoridades públicas. 

  FONTE: PEREIRA (1998). 
 

As proposições de execução no trato com indivíduo criança ou adolescente 

expõem, na verdade, uma forma envelhecida de representar o sujeito. O Estado e 

suas legislações trazem à tona uma forma de ver esses personagens, para a 
                                                        
18 Comparativo entre os Códigos de Menores (1927 e 1979) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
realizado por Rosemary Ferreira de Souza Pereira, na dissertação de mestrado em Serviço Social da 
PUC-SP no ano de 1998. 
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sociedade, e esta, por sua vez, cristaliza e ao tempo que reproduz o imaginário 

internalizado como algo real. Para tanto, podemos associar, por exemplo, o Código 

de menores de 1927 à expansão da categoria delinqüente, quando o período 

republicano estava em voga. O período ditatorial é análogo ao código de 1979, em 

que a idéia de “menores em situação irregular” dialoga com a situação vigente de 

varredura do “marginal” da cidade, em que a efervescência da preocupação com a 

norma saltava aos olhos. 

Com o ECA promulgado, reabre-se a discussão da democracia em um Estado 

de direito, dando ao autora de ato infracional a oportunidade de reescrever sua 

trajetória, na camuflada idéia de reeducar. Uma coisa é certa: não se ressocializa, 

reeduca-se ou recupera-se, mas se socializa em outra “micro sociedade”, pois não 

temos mais adolescentes em conflitos com a lei, e sim adolescentes interagindo com 

ela. 

 

 

2.1 DADOS NACIONAIS DE ADOLESCENTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

 

A) Quanto às medidas socioeducativas 

 

Segundo dados do Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo 

ao Adolescente em Conflito com a Lei19, de 2009, o número de adolescentes de 

ambos os sexos em privação de liberdade no Brasil dispõe-se conforme o quadro a 

seguir. 

 

TABELA 1: Atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei 

ANOS INTERNAÇÃO 
PROVISÓRIA 

INTERNAÇÃO SEMILIBERDADE TOTAL DE 
ADOLESCENTES EM 

MSE 
2009 3.471 11.901 1.568 16.940 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos 

 

                                                        
19 Último levantamento concluído e divulgado, realizado no período de 20/12/2009 a 22/02/2010 pela 
Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (SNPDCA) da Presidência da República. 
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A TABELA 1 demonstra que, no ano de 2009, o número de adolescentes em 

situação de internação provisória era de 3.471 na condição de internação, no 

montante de 11.901, e na medida de semiliberdade correspondente a 1.568, de 

ambos os sexos.  

 

B) Quanto ao sexo 

 

Em relação à diferença de sexos, o comparativo é de 14.732 adolescentes 

homens para 640 adolescentes mulheres. Constata-se, portanto, um percentual de 

96% contra apenas 4% da população juvenil que cumpre medidas socioeducativas 

de internação e internação provisória no Brasil, no ano de 2009. 

 

GRÁFICO 1:  Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
              FONTE: Secretaria de Direitos Humanos 

 

Conforme o gráfico apresentado, é perceptível a discrepância entre 

adolescentes do sexo masculino e feminino em situação de privação de liberdade. 

 

  

2.2 SISTEMA INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES QUE COMETEM ATO 
INFRACIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE: O CASO CEDUC/PADRE JOÃO 
MARIA 

 

 

Através da lei nº. 6.682/94, em substituição à antiga dinâmica da FEBEM, foi 

criada a Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente (FUNDAC/RN), na 
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tentativa de mudar as premissas da forma de lidar com adolescentes que interagem 

com a lei no Estado. 

Fez-se um breve levantamento dos aspectos funcionais e políticos da 

instituição mantenedora das Unidades voltadas para o público da infância e 

juventude no território estadual. 

No primeiro momento pode-se fazer a correlação das leis como instrumentos 

criados para direcionar as ações sociais. Como se viu: pensar em Código de 

Menores é pensar no extinto sistema FEBEM. Enquanto, nos moldes atuais, acionar 

o ECA significa estar disposto com uma lógica educacional que se configurou de 

forma distinta em várias instituições diferentes. Através da gerência da FUNDAC/RN.  

Conforme FIGURA 1, a seguir, a atuação da FUNDAC/RN abrange 17 

municípios20, incluindo a capital, com diferentes ações e Programas diversos. 

 

FIGURA 1: Território de atuação da FUNDAC/RN 

 

 

 

Fonte: FUNDAC/RN 

 

Existem outras Unidades com objetivos similares aos do CEDUC/Padre João 

Maria; interlocutoras das dinâmicas de inserção da adolescente na instituição no 
                                                        
20 Os municípios são: Natal, Mossoró, Parnamirim, Extremoz, Ceará Mirim, Macau, Currais Novos, 
Parelhas, Jardim do Seridó, Assu, Caicó, Pau dos Ferros, Baía Formosa, Tibau do Sul, Martins, 
Touros e Canguaretama. 
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processo de socialização primária, antes de entrar na Unidade e secundária, quando 

a adolescente encontra-se na Unidade (FACHINETTO, 2008). São várias as esferas 

que interagem com os domínios: administrativo, jurídico e de execução.  

De interesse da pesquisa existe o Programa Jurídico Social (que conduz as 

medidas socioeducativas), gerido pela Coordenadoria de Programas de Proteção 

Especial (CPPE/FUNDAC/RN), criado no período da fundação da instituição e que 

administra as Unidades de execução de Medidas Socioeducativas, através do 

atendimento aos adolescentes autores de ato infracional21. Outra esfera está 

relacionada ao campo jurídico representado pela I Vara da Infância e Juventude.  

A relação estabelecida por essa esfera e o atendimento às adolescentes do 

CEDUC/Padre João Maria dá-se pela execução das sentenças, atribuindo às 

adolescentes que cometem o ato infracional as medidas socioeducativas previstas 

no ECA (1990), papel da Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente 

Infrator – DEA. Ao Centro Integrado de Atendimento – CIAD/FUNDAC e os CEDUCs 

cabem lidar com o público adolescente dos sexos masculino e feminino, e funcionam 

tanto como ordem jurídica de execução quanto como instituição administrativa.  

 

ESQUEMA 1: Esferas institucionais de interação com o adolescente 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fonte: Pesquisa de campo 

 

                                                        
21 Existem ainda os Programas de Proteção Especial: SOS Criança, Casas Lares, Casa do Deficiente 
Adolescente e Casa do Menino Jesus, voltados para crianças e adolescentes de ambos os sexos, em 
situação de orfandade ou abandono; e as ações suplementares: Programa de Educação Profissional 
e Cidadania, Programa Jovem Cidadão (Guarda Mirim) e Programa de Encaminhamento ao 
Trabalho. 



 73 

 
ESQUEMA 2: Esferas institucionais de interação com o adolescente (II) 

 

 
                                                  Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Embora o executivo e o jurídico unam-se nas deliberações do público juvenil, 

pode-se observar, através dos ESQUEMAS 1 e 2, a relação hierárquica existente 

nas instituições de privação de liberdade e as encontradas na esfera jurídica. 

O público alvo a quem interessa este trabalho, a FUNDAC/RN declara ser: 

"adolescentes em conflito com a lei; adolescentes egressos de medidas sócio-

educativas; crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal; crianças 

e adolescentes em situação de abandono, orfandade e vitimização”22.  

 Acerca dos perfis das Unidades e dos tipos de execução de medidas 

socioeducativas existentes no Estado, encontram-se os CEDUCs (voltados para 

medidas de privação de liberdade) e os CIADs (destinados ao serviço de pronto 

atendimento na ocasião após a autoria do ato infracional), sendo a internação de 

caráter provisório. As unidades estão distribuídos nos maiores municípios do 

território estadual: Natal (capital), Parnamirim, Mossoró e Caicó.  Quanto ao sexo, as 

Unidades são voltadas para as categorias feminina e masculina, como consta na 

QUADRO 5, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Na tentativa de entrar em conformidade com o indicado no ECA (1990). 
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QUADRO 5: Unidades de execução de medidas socioeducativas no RN 

 
UNIDADE 

 

 
LOCAL 

 
TIPO DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

 
SEXO 

 
QUANTIDADE 

CEDUC/PADRE 
JOÃO MARIA 

NATAL INTERNAÇÃO 
PROVISÓRIA/INTERNAÇÃO/ 

SEMILIBERDADE 

 
FEMININO 

 
01 

CEDUC/PITIMBU NATAL SEMILIBERDADE MASCULINO 01 
CEDUC/ NAZARÉ PARNAMIRIM INTERNAÇÃO MASCULINO 01 

CEDUC/MOSSORÓ MOSSORÓ INTERNAÇÃO MASCULINO 01 
CEDUC/SANTA 

DELMIRA 
MOSSORÓ SEMILIBERDADE MASCULINO 01 

CEDUC/CAICÓ CAICÓ INTERNAÇÃO MASCULINO 01 
TOTAL DE 
CEDUCS 

 05 

CIAD NATAL INTERNAÇÃO PROVISÓRIA MASCULINO 01 
CIAD MOSSORÓ INTERNAÇÃO PROVISÓRIA MASCULINO 01 

CEDUC/CAICÓ CAICÓ INTERNAÇÃO MASCULINO 01 
TOTAL DE CIADS  03 

TOTAL DE 
UNIDADES PARA 
ADOLESCENTES 
QUE COMETEM 
ATO INFRACIONAL 
NO RN 

NATAL 
MOSSORÓ 
PARNAMIRIM 
CAICÓ 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 
INTERNAÇÃO 
SEMILIBERDADE 

 

FEMNINO 
MASCULINO 

08 

   FONTE: Pesquisa de campo.  
 

Pelas disposições no QUADRO 5, é relevante destacar que, para localizar o 

estudo na dimensão mais ampla, partimos da idéia do presente trabalho tratar-se de 

um estudo de caso, uma vez que o terreno de pesquisa, o Centro Educacional Padre 

João Maria (CEDUC) seja a única instituição, no estado do RN, que lida com 

adolescentes mulheres em privação de liberdade.  

 

 

2.2.1 Histórico do CEDUC/Padre João Maria 

 

 

De acordo com a pesquisa de campo, através de entrevistas com antigas 

funcionárias da FUNDAC/RN e do acesso a um documento sobre a história do 

CEDUC/Padre João Maria23, sabe-se que as duas histórias estão estreitamente 

interligadas e, como é de se esperar, condiz com a narrativa dos movimentos 

institucionais para a infância e juventude no Brasil.    

                                                        
23 O documento corresponde a um breve relato escrito por uma profissional da unidade, em duas 
laudas, sobre a história do CEDUC/Padre João, cuja produção, sem assinatura, encontra-se na 
própria unidade. De acordo com uma das profissionais entrevistadas, não se sabe da existência de 
documentos oficiais, em virtude de os arquivos da FUNDAC/RN, nessa esfera, terem sido 
incendiados por uma das pessoas que compuseram a coordenação na época da sua fundação. 



 75 

Foram várias as mudanças de ordem terminológica, de localização e de 

políticas de atendimento pelas quais a FUNDAC/RN, e, conseqüentemente, o 

CEDUC/ Padre João Maria, passaram desde a criação dos mesmos. O surgimento 

da instituição data da década de 1950, segundo documento da Unidade, quando foi 

denominado de Instituto Padre João Maria. Na narrativa de uma funcionária da 

FUNDAC, que trabalhou no Serviço Social na época, a instituição era conhecida 

como Abrigo Mello Mattos. Ele era direcionado a abrigar pessoas idosas que 

moravam nas ruas. Com a criação de asilos, como o Abrigo Juvino Barreto24, passou 

a ser chamado Instituto Padre João Maria e a voltar-se para abrigar adolescentes 

mulheres em situação de orfandade e nos casos em que os pais as entregavam à 

instituição, pelo fato de “as meninas darem trabalho”.  

O Instituto iniciou as atividades com 180 adolescentes, cumprindo a função de 

internato e já assumia o posto de única instituição para o público feminino, no 

Estado. 

Como a maioria dos históricos de instituições de caridade no Brasil, o Instituto 

era administrado pelas freiras da Congregação “Filhas de Santana” que instruíam as 

moças em “vários trabalhos manuais e domésticos”. De acordo com a entrevistada, 

as atividades desenvolvidas eram o artesanato de bordados, bicos etc. 

Durante a década de 1970, no governo local de José Cortez Pereira (1971-

1975), existia o Departamento do Bem-Estar do Menor, no âmbito da Fundação do 

Bem-Estar Social (FUNBERN). Naquele período, as instalações do Instituto Padre 

João Maria foram transferidas para a zona Oeste da cidade. O público passou a se 

diferenciar: “além das órfãs, crianças e adolescentes carentes, abrangia, também, 

aquelas com desvio de comportamento”. (idem). 

Outras mudanças apontadas ocorreram durante os anos entre 1977 e 1979, 

como instrumento normativo vigorava o Código de Menores, que direcionava a 

Política de Atendimento as adolescentes em “situação irregular”. Normatizando o 

atendimento no Instituto apenas para faixa etária a partir dos doze anos. 

Consideradas, pelo presente histórico, as adolescentes sob “situação de alto risco”, 

envolvimentos com drogas e prostituição.  Junto a essa nova preposição veio a idéia 

                                                        
24 Atualmente a entidade está localizada na região central da Capital e ainda atende ao publico idoso. 
Com a promulgação do Estatuto do Idoso, passou a se chamar Instituto Juvino Barreto. Embora 
nossa entrevistada não tenha se lembrado das datas de fundação da entidade, através de busca no 
sítio da instituição <http://juvinobarreto.org.br/a-instituicao/historia>, com acesso na Internet em 21 de 
junho de 2011, foi possível descobrir que sua criação data de 1944.  
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de distanciar as instituições dos grandes centros. Como forma de varrer das ruas 

tudo aquilo que “enfeava as cidades”. Com isso, mais uma vez, houve mudança do 

Instituto para a área de rodovias de acesso ao município vizinho25 à cidade de 

Natal/RN.  

Contudo, depois desses dois anos de afastamento da área central da cidade, 

as adolescentes voltaram a juntar-se às demais crianças e adolescentes 

abandonadas. Porém, houve nesse contexto, a iniciativa da FUNBERN de substituir 

o antigo Departamento do Bem-Estar do Menor pelo Departamento Sócio-

Terapêutico, cuja ação inicial consistiu em separar as adolescentes que cometiam 

alguma espécie de delito, das crianças e adolescentes em situação de abandono 

familiar, entregando-as a instituições de caridade existentes na época.  

Nos anos de 1980 foi a vez da manifesta atuação da FEBEM que direcionava 

as atividades do Instituto Padre João Maria ao Departamento de Atuação 

Terapêutica, dando às necessidades do contexto etário uma tonalidade clínica na 

intervenção dos comportamentos socialmente desviantes. 

Depois, com a Constituição Federal do Brasil de 1988 – CF/88, e as 

discussões que entoavam os trâmites de elaboração do ECA26, fizeram com que as 

instalações do Instituto mudassem de local novamente, dividindo-as em duas 

Unidades, sob a coordenação da Coordenadoria do Menor Institucionalizado – 

CEMI, chamadas de Casas Lares, que vieram a funcionar em dois diferentes bairros 

da cidade.  Sendo que em uma das Unidades, depois da transferência para outro 

município vizinho, as adolescentes foram, por um período curto, alocadas na 

Unidade voltada para os adolescentes homens, sob a responsabilidade do Centro de 

Recepção e Triagem – CRT, cujo objetivo versava por acolher as adolescentes e 

encaminhá-las, de acordo com a necessidade de atendimento, para a Unidade de 

interesse. No entanto, essa finalidade acabava não sendo efetivada, por descaso do 

Estado, e o CRT abrigava as adolescentes sem fazer o encaminhamento27.   

Conforme o documento da Unidade, através de um estudo realizado pela 

equipe técnica da época, ficou constatado que, de acordo com os parâmetros da 

nova Lei (8069/90), as adolescentes da Unidade não correspondiam ao perfil de 
                                                        
25 A Unidade foi transferida para as instalações da Granja Santana, localizada nas imediações onde 
atualmente encontra-se a Fábrica SACOPLÁSTICO, no bairro de Emaus (hoje, também Unidade de 
conservação ambiental), no Município de Parnamirim-RN. 
26 O ECA teve sua promulgação realizada em 1990.   
27 Conforme entrevista realizada nas instalações da FUNDAC/RN, concedida por uma funcionária que 
atualmente ocupa função no Departamento de Atendimento ao Servido da instituição.  



 77 

“situação de autoras de ato infracional grave”, fazendo com que as adolescentes 

voltassem para o convívio da família e continuassem sendo acompanhadas 

assistematicamente. Essa mesma realidade foi encontrada na fala da entrevistada, 

demonstrando entender a “transformação’’ sofrida pelas iniciais propostas de 

institucionalização da época, em que: “o Abrigo Melo Matos, aí depois foi se 

transformando, depois teve a questão das meninas que ficavam na rua e não eram 

meninas infratoras na época, sabe? Eram meninas assim que não obedeciam aos 

pais, que hoje é uma coisa normal, né? Que ficavam na rua...”. (Funcionária da 

FUNDAC/RN, em entrevista). 

Foi em 1994 que os moldes atuais ganharam forma, após a inauguração da 

FUNDAC/RN que, depois da articulação com o Juizado da Criança e do Adolescente 

em 1995, reativou a Unidade, localizada na parte central da cidade, para executar a 

medida de internação “com o surgimento de novos casos de adolescentes com 

prática de ato infracional grave (homicídio)” 28. 

Nesse contexto é que surgiram as instituições executoras das MSEs. 

Entretanto, esse delineamento não atinge igualmente as Unidades. O comando é o 

mesmo – o cumprimento da lei. As práticas e os códigos normativos, porém, tomam 

corpo conforme o contexto da instituição, de acordo com o exercício profissional, 

com as relações de gênero (se voltadas para homens ou mulheres), de estrutura 

física e de gestão (coordenação das Unidades), cujas práticas acabam se tornando 

característica específica do modus operandi de cada equipe das instituições de 

execução de medidas29.  

Certamente, na maioria das vezes, a parte administrativa encontra-se 

submetida às decisões da justiça, como também a sua inspeção. O Estado tem por 

obrigação garantir o serviço, enquanto o campo jurídico, além de deliberar as 

execuções das medidas, coordenar e fiscalizar o próprio serviço das Unidades 

governamentais e não governamentais30.  

                                                        
28 Documento da instituição.  
29 Durante a pesquisa de campo, ainda no período da graduação e mestrado, acompanhei três 
coordenações diferentes no CEDUC/Padre João Maria. As opiniões eram diferenciadas por parte de 
funcionários e adolescentes e giravam em torno de aspectos positivos e negativos. É interessante 
observar que as opiniões versavam, em geral, negativamente, para quem teria deixado o cargo, 
remetendo à nova direção elogios positivos.  
30 A I Vara da Infância e Juventude ainda coordena a distribuição dos feitos entres as duas outras 
Varas: II e III – Vara da Infância e Juventude do RN. 
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A despeito disso, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

realizou uma inspeção e construiu um relatório sobre a situação das instituições de 

privação de liberdade para adolescentes no RN. Esse exame aconteceu em âmbito 

nacional, através do Programa Justiça Para Jovens, lançado como Projeto intitulado 

Medida Justa, lançado em junho de 2010. As ações foram realizadas em novembro 

do mesmo ano e foram divulgadas no mês de fevereiro de 2011. O objetivo era 

construir uma “radiografia nacional a respeito da forma como vêm sendo executadas 

as medidas socioeducativas de internação”. (CNJ) 

Os CEDUCS receberam, além de visitas do jurídico local, inspeções de outras 

jurisdições31, como consta no relatório de fevereiro de 2011: 

 
 

Para execução dos trabalhos foi constituída uma equipe, composta de 01 
juiz, 02 técnicos e 03 servidores de cartório e que durante o período de 22 a 
26 de novembro de 2010 efetivaram a visita a 06 unidades de internação 
existentes no Estado do Rio Grande do Norte, nas cidades de Mossoró, 
Caicó, Parnamirim e Natal. 

 

 

A despeito das descrições presentes no relatório sobre as circunstâncias 

encontradas no CEDUC/Padre João Maria, foram dedicados dois parágrafos a 

abordar os aspectos positivos e negativos que, no que tange as conformidades com 

o SINASE, por exemplo, estão presentes os aspectos relacionados à arquitetura do 

espaço e ao cumprimento da medida socioeducativa de internação apreciada como 

em “funcionamento harmônico”, declarando que as adolescentes estão “separadas 

segundo a gravidade da infração, idade e compleição física”, como consta no 

relatório: 

 

Em Natal, funciona a única Unidade de internação feminina do Estado, o 
CEDUC PADRE JOÃO MARIA, com arquitetura bastante adequada, 
seguindo os padrões do SINASE. Foi notado que a Unidade oferece boas 
condições ao cumprimento da medida socioeducativa de internação, e tem 
funcionamento harmônico. As moças são separadas segundo a gravidade 
da infração, idade e compleição física, mas não há espaço adequado para a 
permanência de adolescentes que estejam gestantes ou amamentando. 
(idem). 

                                                        
31 Atualmente, o Projeto concluiu as ações nos vinte Estados das 27 Unidades Federativas. No que 
confere ao RN, o relatório foi divulgado sítio da oficial do Conselho Nacional de 
Justiça:<http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-ao-
jovem/rn_relatorio_rio_grande_do_norte.pdf>. Acesso em 1 de julho de 2011. 
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Na avaliação sobre os aspectos contrários às indicações normativas aparece 

a falta de adequação da situação das adolescentes gestantes ou lactantes. Outra 

situação analisada foi a junção, no mesmo espaço físico, de medidas 

socioeducativas diferentes, dando destaque para a necessidade de se ter um 

espaço próprio: “A medida de semiliberdade não deveria ser cumprida no mesmo 

espaço destinado à internação, sendo recomendável a realização de estudos que 

possibilitem o cumprimento em espaço próprio”. (idem). 

O trabalho desenvolvido pela FUNDAC/RN corresponde à preocupação em 

declarar conformidade com a política implementada pela lei nº. 8069/1990 (ECA). 

Tanto os “objetivos” como o “público alvo” anunciados pela FUNDAC/RN versam no 

intuito de alterar os discursos sobre a lógica punitiva e repressiva, e sofrerem as 

rupturas necessárias em prol dos objetivos em investir na idéia de interação que 

contemple a convivência social, de forma a fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários e a promoção da defesa dos direitos, utilizando-se de categorias de 

gerações ambíguas32, tais como: adolescentes e jovens, incentivo em atividades que 

envolvam áreas educacionais, desporto, lazer, cultura e profissão.  

 

 

2.2.2 Analisando o cenário: Centro Educacional e Centro Relacional 
 

 

Nesse espaço destacam-se os aspectos da funcionalidade da Unidade Padre 

João Maria, relativos a: estrutura física, quadro profissional, dinâmica cotidiana de 

atividades para as adolescentes, dentre outros. O título é uma astúcia de palavras, 

em que a idéia predominante é a identificação da riqueza de relações presentes nas 

dinâmicas institucionais, compondo o ‘modo de ser’ da Unidade.  

O CEDUC/Padre João Maria, atualmente está localizado na Avenida das 

Fronteiras, no Conjunto habitacional Santa Catarina, no bairro Potengi – situado na 

Zona Norte da cidade de Natal-RN, a 18 km do centro. A instituição atende 

adolescentes mulheres com a faixa etária entre 12 e 18 anos. 

Desmistifica-se, secundária e superficialmente, a imagem negativa desse 

espaço; e não se pode violar a atenção para sua finalidade e efeitos na vida das 
                                                        
32 O sentido do termo aqui se refere à utilização imprecisa acerca das várias nomenclaturas para o 
público juvenil. Considerando-se que essa categoria faz parte das discussões relativistas das 
diferentes noções de juventude.  
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adolescentes. Embora as meninas encontrem lá alguns referenciais de lar, 

responsabilidades, e/ou de cuidados, bem como a ausência de indícios de violência 

na conjuntura interna das condutas profissionais e por parte das adolescentes, não 

serve para justificar o pertencimento de ter o CEDUC/Padre João Maria como 

espaço social legítimo à noção de casa, na nossa sociedade contemporânea.  

O CEDUC/Padre João Maria pode ser compreendido como um ponto de 

tensão entre as esferas pública e privada, pois as práticas cotidianas na instituição 

declaram fazer parte do domínio da casa, enquanto o contato com o mundo externo 

que não pode ser demarcado. Além de não poder ser considerado período longo 

(por não ultrapassar os três anos), o espaço condiz também com o domínio da rua, 

representado como o objeto de desejo antes durante e depois da vida institucional. 

Sendo assim, representa uma pausa no tempo das meninas, vivenciada dentro do 

seu próprio tempo de experiência de vida.  

Podemos unir, assim, a noção de CEDUC ao aspecto institucional 

simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e pelas proibições 

físicas (GOFFMAN, 1961). Enquanto a casa define-se àquelas impregnações de 

socialização subjetivas e objetivas das dinâmicas e relações construídas pela e na 

casa. 

Apesar de versar sobre um sistema prisional dotado de regras e simbolismos, 

a instituição, de fato, surpreende, dentre outros motivos, pela organização, limpeza, 

arborização e por ser, aparentemente, pacífica. Sobre as características 

institucionais, discorre melhor Goffman (1961, p.11), um clássico na discussão, 

 

 

[...] um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 
com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada [...]. 
 

 

Entretanto, várias outras características se fazem presentes ao transpormos 

os muros da instituição, sejam de ordem prática ou relativas ao cotidiano, sejam 

visíveis ou invisíveis. O invisível aqui não se refere ao que está obscuro ou à idéia 

daquilo que imaginamos existir, mas ao que, por alguma razão, somos impedidos de 

enxergar com nossos olhos. 
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Ademais, o traquejo com as normas (historicamente repressivas e 

disciplinares, pertencentes ao universo prisional) é sentido por quem o sofre 

diretamente – seja pelas próprias adolescentes ou por aquele que apenas observa 

na posição de pesquisador. 

A quebra de expectativa de encontrar um espaço sombrio e agitado, chega 

até ser convidativo. A Unidade Padre João Maria é diferente, por exemplo, do 

CEDUC/Pitimbu, que é conhecido pela precariedade das condições de vida dos 

adolescentes que ali habitam, atribuída em grande medida à falta de infra-estrutura e 

interesse público. Foi a situação encontrada durante a pesquisa de Teresa de 

Lisieux Frota (2006): “Entre o Pavilhão e o Inferno, CEDUC: Trajetórias dos meninos 

infratores no CEDUC/Pitimbu”. Assemelhando-se às condições gerais nos espaços 

prisionais no Brasil. 

 

 

Havia um odor insuportável, incômodo, que não vinha apenas da sujeira do 
ambiente, mas dos jovens e adolescentes que ali estavam, daqueles corpos 
marcados por escoriações, hematomas, feridas abertas e recém-
cicatrizadas, dentes cariados, mau hálito. Era o cheiro do bicho homem, 
maltratado, ferido, misturado com a falta de higiene do ambiente. (FROTA, 
2006, p.40).  

 

 

Nesse sentido, podemos inquirir que, pelo fato de estarmos lidando com 

espaços para adolescentes, isso pode estar relacionado, minimamente, ao Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA). Embora o CEDUC/Pitimbu também comporte o 

mesmo público, não existe a mesma preocupação em relação ao ambiente. Como 

consta no Relatório de 2011 do CNJ: 

 

 

Finalmente, cumpre descrever as condições do CEDUC/Pitimbu, de 
Parnamirim. Esta Unidade destoa em muito de qualquer outra no Estado do 
Rio Grande do Norte. Suas instalações são inadequadas e estão 
deterioradas; o ambiente é sujo, escuro e úmido. Conforme se verifica nas 
fotografias que instruem o relatório anexo, há fezes humanas jogadas nas 
paredes e teto, e lixo acumulado; foi relatado que o odor é repugnante. 

 

 

Para Vanderlan Silva (2008), a penitenciária do Serrotão, por exemplo, é 

inquirida como sendo de ordem dúbia, seja pela proximidade (para quem mantém 
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contato direto) ou pelo distanciamento (para os indivíduos que apenas sabem da sua 

existência, mas que não dialogam com a dinâmica da sociedade em geral). Nas 

suas palavras: 

  

 

Como definir a penitenciária? Será ela um lugar ou um não-lugar? Não resta 
dúvida, creio a penitenciária é um lugar tanto para quem nela vive 
(internos), trabalha (funcionários, agentes, diretores), como para quem 
deseja estudar as relações que se desenvolvem em seu interior. Todavia, 
ela pode ser também um não-lugar, para aqueles que pouco ou nenhum 
contato mantêm com seu cotidiano (2008, p. 35) 

  

 

O autor, ao apontar a penitenciária do Serrotão como um lugar, refere-se a  

ele como um “espaço socialmente produzido” (Id. ibid.) e, ao mesmo tempo, um não-

lugar. Nesse ponto o autor dialoga com Marc Augé, que afirma entender o ambiente 

prisional como lugar por ser “simultaneamente princípio de sentido para aqueles que 

o habitam e princípio de inteligibilidade para quem o observa” (AUGÉ apud SILVA, 

2008, p.51). Com isso, entende-se o ambiente prisional como parte da sociedade, já 

não se pode considerar que esteja à parte dela, pois está no interior das relações 

cotidianas. Entende-se, portanto, que não é apenas a posição do indivíduo que dará 

a percepção construída sobre o meio de interesse, mas os próprios caracteres do 

meio. 

Pode-se esclarecer essa retroalimentação pela posição que o indivíduo ocupa 

para captar o entendimento sobre o sistema prisional, como também pela 

observação das características do próprio sistema penal brasileiro. É pensando 

nisso que abordarei essas características particulares que compõem o universo 

penitenciário brasileiro, na busca para entender as transmutações sofridas quando 

se correlaciona o desenvolvimento histórico de punições, os gêneros e as gerações.  

 

A composição física do CEDUC/Padre João Maria foi recentemente 

reinaugurada e teve ampliadas as suas instalações. Em pouco mais de dois anos, 

pude ver o processo de alteração na sua arquitetura33. Aparentemente, por quem vê 

de fora, a estrutura não parece se tratar de uma instituição prisional, embora seja 

                                                        
33 No final da pesquisa, na graduação, a instituição encontrava-se em obras, no processo de reforma.  
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Composta por altas guaritas e apetrechos pontiagudos nos seus muros vigiados por 

guardas e não fugir à regra de compor um sistema prisional total, tendo como 

primeiro aspecto a tendência ao fechamento.   

O primeiro ambiente da instituição é composto por uma guarita que comporta 

um banheiro e uma sala de espera onde, geralmente, ficam dois policiais de plantão. 

Nessa sala podemos encontrar um ventilador, um birô, uma banqueta com televisão 

e um banco de assento. Existe ainda um espaço de descanso para os policiais 

plantonistas. 

Ao adentrar a instituição, encontramos a sala da coordenação, com banheiro 

e uma janela grande que dá acesso ao pátio, uma sala da secretaria e uma dispensa 

onde é guardado o material de expediente. Separados por um portão, temos o 

refeitório, composto por duas mesas e respectivos bancos grandes de madeira; um 

bebedouro e um lavatório. Há, ainda, um acesso com grade na parede da cozinha, 

de onde são distribuídos os pratos já prontos com as refeições.  

Ao passar pelo refeitório, chega-se ao pátio e ter acesso aos demais 

ambientes destinados às adolescentes: os dormitórios, as salas de estudo, o 

auditório, as pracinhas, a sala do médico, as salas da equipe técnica, a rouparia, 

lavanderia, o quintal e o espaço destinado à visita íntima. 

 Cada um desses espaços possui uma carga de sentido particular. 

Discutiremos os ambientes de maior circulação das adolescentes. O refeitório é o 

lugar onde, além de servir para a realização das refeições, demonstra ser também 

um espaço para socialização. É nele onde acontecem as visitas dos amigos e 

famílias, como também comemorações de aniversário, por exemplo. 

O pátio também cumpre um papel social na instituição, pois é nele onde as 

adolescentes passam boa parte do tempo de lazer, conversando, jogando bola ou 

comemorando as festividades maiores. É dele também que podemos ter uma vista 

panorâmica da instituição, em especial dos dormitórios onde ficam as adolescentes. 

Depois da reforma, encontra-se arborizado, com mesas e bancos de alvenaria 

centralizados numa espécie de pracinha. O pátio é muito extenso, embora seja 

dividido em dois ambientes, por um portão. Tão logo que se passa do refeitório, 

encontram-se os dormitórios, a sala das educadoras, a pracinha, a rouparia, a 

lavanderia e o quintal, onde são estendidas as roupas lavadas pelas próprias 

adolescentes. 
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Dentre os dormitórios existe o quarto da reflexão, onde as adolescentes são 

mantidas por três dias, em uma espécie de “domesticação” para o convívio coletivo; 

tempo utilizado também para se saber de alguma possível doença, gravidez e para 

que possam se tranqüilizar, pois “chegam muito nervosas”, conforme declarou uma 

das educadoras. De lá, se pode observar a dinâmica interna e conhecer, mesmo que 

de longe, as outras adolescentes. É utilizado também como forma de castigo, para 

conter as adolescentes que venham infringir as normas internas da Unidade. O 

tempo que passam ali é determinado pela coordenação e pode ser negociado, 

conforme a norma violada e a necessidade de saída das adolescentes.  

Na sala das educadoras são guardados seus pertences pessoais, além das 

chaves dos portões e objetos pessoais das adolescentes, como, por exemplo: 

bijuterias, CDs, Dvds. Passando o portão, encontra-se a sala do auditório, onde 

acontecem atividades pedagógicas, reuniões, aulas de dança; e que é também 

utilizada para assistir a programas de televisão e a filmes. 

No segundo ambiente do pátio há duas salas de aula, uma sala de 

atendimento médico, que é pouco utilizada (o médico vai uma vez por mês na 

instituição), e três salas da equipe técnica (pedagoga, psicóloga e assistente social). 

Ainda nesse lado temos o local dedicado à visita intima, construído num lugar de 

destaque, durante a última reforma. 
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FIGURA 2: Planta baixa da Unidade 

 
FONTE: Setor de obras da FUNDAC/RN. 

 

 

2.2.3 Estrutura organizacional34 

 

 

É interessante ressaltar que a organização de uma instituição constitui-se de 

um aspecto de grande relevância – a existência do corpo profissional. Essa 

categoria social, com suas determinadas funções, mostra-se imprescindível à 
                                                        
34 Essas análises foram observadas e registradas no caderno de campo durante a realização da 
pesquisa e serviu como elemento base para pensar a forma de organização da unidade.  
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existência da atmosfera institucional. Os papéis são exercidos hierarquicamente, 

configurando as práticas ao “tipo ideal” da instituição. 

Isto posto, durante a realização da pesquisa de campo, observou-se que a 

estrutura organizacional é formada por um quadro hierarquicamente correspondente 

à coordenação, equipe técnica, educadoras, equipe pedagógica, secretaria, policiais, 

motoristas e cozinheiras. Além destes profissionais, há os que prestam serviços à 

Unidade (o médico e a advogada que acompanham as adolescentes nos 

tratamentos médicos e nas audiências, respectivamente), mas que não são 

considerados funcionários efetivos da instituição. 

Passamos a discorrer sobre a estrutura desse quadro supracitado. 

 

A) Coordenação: iniciada no ano de 2009, a função da coordenação está dividida 

entre o papel da coordenadora e o da vice-coordenadora. Quanto ao da 

coordenadora, além de responder pela responsabilidade de todo o sistema, 

encarrega-se atualmente, também, de exercer a função de assistente social. Já a 

vice-coordenadora se encarrega da parte burocrática e administrativa da instituição. 

Ela auxilia e substitui a coordenadora, principalmente marcando consultas e exames 

e controla o uso e estoque de medicamentos.  

                

B) Equipe técnica: é formada por profissionais de áreas específicas. A pedagoga se 

responsabiliza por construir uma relação entre a escola regular e as adolescentes, 

realizar matrículas, receber e entregar trabalhos escolares (cuja realização acontece 

na própria instituição), participar de reuniões escolares e organizar eventos lúdicos e 

de lazer, além de ouvir as adolescentes quando surgem atritos nas salas de aula da 

instituição. Quanto ao trabalho da psicóloga, é relevante o atendimento psicológico 

realizado com as adolescentes. Além de ser um dos primeiros atendimentos 

recebidos por elas na ocasião da chegada à instituição, faz parte do processo de 

inserção à convivência institucional. Outra profissional que compõe a equipe é a 

assistente social. Sua função consiste em mapear as condições sociais das 

adolescentes através de entrevistas para o preenchimento de questionários e de 

visitas às residências familiares. É com essa profissional que as adolescentes 

também ficam sabendo como funcionam as regras da instituição. Outra importante 

função desempenhada é construir, semestralmente, os relatórios sobre a conduta 

das adolescentes e pareceres sobre pedidos de mudança de medidas 
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socioeducativas, por exemplo, de internação à semiliberdade, ambos enviados a I 

Vara da Infância e Juventude. 

 

C) Atendimento jurídico e médico: além de as adolescentes poderem contar com a 

esfera pública jurídica, através do defensor público, existe, na Unidade, o trabalho 

da advogada, cuja função não é exercida através de cumprimento de carga horária, 

mas do acompanhamento dos processos e das adolescentes às audiências. Seu 

trabalho é realizado na esfera das Varas da Infância e Juventude e nas visitas às 

adolescentes quando se faz necessário. Quanto à função do médico, esta 

corresponde ao atendimento, uma vez por semana, para tratar de assuntos 

referentes à saúde das adolescentes.  

 

D) Educadores pedagógicos: são os profissionais que ministram oficinas de teatro e 

dança. Eles cumprem o papel de oferecer momentos de interação através da arte, 

da dança e do lazer. Em virtude da realização dessas atividades, as adolescentes já 

tiveram a oportunidade de apresentar peças de teatro e coreografias em espaços 

externos35 à instituição. Durante o período de acompanhamento das atividades, já 

foram realizadas duas peças de teatro e duas  apresentações de dança. 

 

E) Educadoras: São 23 as educadoras da instituição. Essa categoria profissional é 

facilmente encontrada no sistema prisional, sob diferentes terminologias, como a de 

“agente penitenciários“, por exemplo. Ora cumprem o papel da vigilância para 

manutenção da ordem e disciplina, ora tornam-se atores mais próximos dos sujeitos 

em questão. Por isso, em outros momentos, confundem-se em papéis amigáveis e 

maternais.  

 

F) Secretárias: há duas na Unidade. A função da secretária envolve todo o serviço 

burocrático do local, construindo e expedindo documentação.  

 

G) Policiais: são oito na Unidade, sendo que permanecem apenas dois em cada 

plantão. Atualmente, a categoria é constituída por policiais masculinos. No período 

da pesquisa monográfica, o trabalho policial era executado por mulheres. Contudo, 

                                                        
35 Geralmente a outras Unidades ligadas à FUNDAC/RN. 
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conforme pesquisa de campo, a substituição foi realizada devido ao número 

insuficiente de efetivos ocupados por mulheres no Estado, fazendo com que essa 

categoria fosse deslocada para outras Unidades que demandam maiores 

necessidades, por exemplo, para as delegacias e penitenciárias para mulheres36. A 

função dos policiais se resume à vigilância (evitando fuga das adolescentes e atritos 

na instituição). Eles asseguram a segurança do local e acompanham as 

adolescentes em atividades externas (atendimentos médicos, atividades 

pedagógicas, entregas e buscas das adolescentes nas suas residências e 

ocorrências, acompanhamento para audiências). Além das funções do corpo policial, 

é relevante destacar uma das regras imbuídas ao grupo, que é o fato de não 

poderem transitar nas instalações internas da Unidade, como: pátio, dormitórios, 

salas e auditórios das atividades; salvo com autorização, quando houver ocasião 

que se julgue necessária a força policial.  

 

H) Cozinha: conta com oito cozinheiras que dividem o plantão de 12/24h, ou seja, 

trabalham doze horas e folgam vinte quatro horas. Elas são responsáveis pelas 

quatro refeições diárias das adolescentes: café da manhã, almoço, lanche e ceia.    

 

I) Motoristas: são dois os motoristas que fazem o papel de logística da instituição em 

levar as adolescentes para o atendimento médico, audiências, lazer, entregas e 

buscas das adolescentes, dentre outros serviços da Unidade.  

Pode-se observar a composição do quadro profissional do CEDUC/Padre 

João Maria através da QUADRO 6, a seguir: 

                                                        
36 Durante parte do desenvolvimento da pesquisa do mestrado no CEDUC Padre João Maria, 
concomitantemente atuei no Projeto “Estética e arte na vida cotidiana de mulheres em situação de 
prisão: aprendendo e reaprendendo a viver a vida sem violência”, da Organização Feminista Bandeira 
Lilás, onde pude constatar, através de conversas com as profissionais da categoria, o diminuto 
número de policiais mulheres em comparação ao número de demandas existentes nos aparelhos 
jurídicos e de execução penal, tais como delegacias e presídios.  



 89 

QUADRO 6: Funcionários do CEDUC/ Padre João Maria 
 

 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO CEDUC/ PADRE JOÃO MARIA 

FUNÇÃO CARGO QUANTIDADE 
COORDENAÇÃO COORDENADORA 01 
COORDENAÇÃO VICE-COORDENADORA 01 
EQUIPE TÉCNICA PSICOLOGIA 01 
EQUIPE TÉCNICA ASSISTENTE SOCIAL 01 
EQUIPE TÉCNICA PEDAGOGA 01 
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL 01 
SERVIÇO JURÍDICO ADVOGADA 01 
ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

PROFESSOR DE TEATRO 01 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

PROFESSORA DE DANÇA 01 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

OFICINAS DE RELIGIÃO 01 

AULAS DIDÁTICAS PROFESSORES 02 
SECRETARIA SECRETARIAS 02 
EDUCADORAS EDUCADORAS 23 
SEGURANÇA POLICIAIS 08 
 COZINHEIRAS  COZINHEIRAS 07 
 MOTORISTAS  MOTORISTAS 02 
TOTAL                                                             54 

    FONTE: Caderno de campo 
 

Através da realização de entrevistas e anotações em Caderno de campo, 

pode-se destacar o freqüente afastamento de funcionários da FUNDAC/RN, para a 

retirada de ‘licença prêmio’. O quadro efetivo da instituição é composto pela maioria 

de funcionários antigos, muitos admitidos no período da sua criação. Isso se deve 

em grande parte à falta de realização de concursos públicos. No início da pesquisa, 

em 2010, encontravam-se, nessa condição de afastamento, duas funcionárias (a 

assistente social e a psicóloga). 

A coordenação administrativa da instituição do período inicial da pesquisa foi 

substituída, em virtude da mudança de governo do Estado, uma vez que a 

coordenação das instituições corresponde a essa indicação dessa entidade 

governamental. Atualmente, o quadro profissional encontra-se alterado. Constatam-

se as seguintes alterações no seu corpo profissional: a psicóloga entrou de licença 

premium; as instruções das aulas didáticas foram substituídas pelas educadoras, 

pois um dos professores foi dispensado, enquanto a outra professora foi direcionada 

para a organização das atividades de lazer; a profissional responsável pelas oficinas 
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de religião foi direcionada para o apoio técnico37 e foi criada a função do apoio 

administrativo realizado por duas profissionais (um dos cargos foi ocupado pela vice-

coordenadora da gestão anterior). 

 

 

2.2.4 Atividades desenvolvidas na rotina do CEDUC/Padre João Maria  
 

 

A rotina do CEDUC/Padre João Maria é composta por uma programação 

semanal. Cada dia é dedicado a uma atividade específica. De segunda-feira a sexta-

feira, no período matutino, as adolescentes estão em sala de aula com professores 

que ministram aulas do nível de alfabetização ao ensino médio.  

As adolescentes que estão cumprindo as medidas socioeducativas de 

semiliberdade são matriculadas nas escolas mais próximas à instituição.  

Os sábados são dedicados à “beleza”. As adolescentes cuidam da aparência 

e higiene pessoal: cuidam das unhas, da maquiagem, dos cabelos etc. 

Aos domingos, para alguma adolescente que tenha parentes em outras 

localidades é aberta uma concessão para a visita social, devido ao fato de, durante a 

semana, os familiares encontrarem mais dificuldades para se ausentarem do 

trabalho, por exemplo. Domingos também são dedicados ao lazer: ouvir música, 

jogar bola etc. 

Às segundas-feiras à tarde, elas dedicam-se ao trabalho religioso. Um grupo 

de evangélicos junto a uma funcionária da própria instituição realiza essa atividade.  

As terças-feiras são voltadas ao trabalho de duas estagiárias do curso de 

Biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN38) que dão 

palestras na Unidade. Além dessa atividade, as adolescentes também recebem e 

podem realizar ligações para parentes.  

Às quartas-feiras, no horário das 14 às 16 horas, acontecem as visitas de 

parentes e amigos.  

Nas quintas-feiras, são realizadas, com uma funcionária da FUNDAC/RN, as 

aulas de dança e de teatro.  

                                                        
37 No período da administração anterior, essa profissional já realizava trabalhos administrativos. 
38 Antes, esse momento era reservado para o pessoal da FUNDAC realizar atividades, mas como 
nunca apareciam, acabou-se destinando o horário ao estágio. 
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As sextas-feiras são dedicadas às minhas oficinas, em que são trabalhados 

temas diversos: sexualidade, violência, família, história de vidas etc., como também 

à realização de algumas entrevistas, conversas e feedback dos encontros. As 

adolescentes ainda participam das oficinas de artesanato, ministradas por uma das 

educadoras que é artesã. As oficinas são realizadas aleatoriamente, nos dias de 

expediente da funcionária, geralmente no período da tarde, após outra atividade do 

dia e no período da noite, após a ceia. 

É relevante pontuar que nem todas as adolescentes gostam de participar 

dessa oficina e que, portanto, não possui um caráter obrigatório. 

Outro aspecto considerável nessa prática refere-se ao fato de, muitas vezes, 

o ofício ser considerado por alguns dos nossos interlocutores uma representação da 

possibilidade de ressocialização da adolescente, através dos fatores envolvidos com 

a responsabilidade de administrar a aplicabilidade do capital de vendas dos produtos 

e da ocupação laboral como saída para ociosidade presente nas instituições 

prisionais.  

Por um lado, o apoio da família no investimento para aquisição da matéria 

prima e/ou nas vendas dos produtos une-se à demonstração de interesse por essa 

ocupação, por parte das adolescentes, e por outro, os familiares acabam por criar 

certa expectativa positiva da entrada da adolescente na instituição. Como se 

vislumbrassem nessa prática a idéia de ressocialização da adolescente.  

 

 

2.2.5 Do ato infracional ao fato social: seguindo a trilha 

 

 

Para buscar melhor compreender o caráter disciplinar da Unidade e os 

trâmites da admissão da adolescente, é indispensável elucidar a trilha percorrida por 

ela quando o ato infracional passa a ser analisado pela Socioantropologia, como 

“fato social”. Para isso, partimos da idéia de Marcel Mauss, que considera o fato 

social na sua complexa dimensão, na sua totalidade de sentidos. 

 

 

Nesses fenômenos sociais ’totais‘, como nos propomos chamá-los, 
exprimem-se, de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas 
jurídicas e morais – estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo –, 
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econômicas – estas supondo formas particulares da produção e do 
consumo, ou melhor, do fornecimento e da distribuição –, sem contar na 
dimensão estética em que resultam esses fatos e os fenômenos 
morfológicos que essas instituições manifestam. (MAUSS, 2003, p.187). 
 

 

Para iniciar a trilha, vale ressalvar que os procedimentos normativos de 

apreensão da adolescente, embora sigam mesma lógica, são divididos em duas 

formas diferenciadas: de acordo com o lugar em que ocorreu o ato infracional e se a 

adolescente foi ou não autuada em flagrante. Sobre esse aspecto refere-se o ECA 

(1990): “Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de 

ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente”39. Caso não ocorra a apreensão da adolescente na ocasião do 

cometimento do ato infracional, a outra situação refere-se ao registro em 

estabelecimento prisional, por parte da vítima, e, em conseguinte, acontece o 

mandato judicial de busca e apreensão à adolescente40. 

A contravenção penal cometida na capital, por exemplo, ganhará um contorno 

de procedimento diferentemente daquele cujo ato infracional aconteceu no interior 

do Estado. Essa diferença de procedimento, no caso de atos cometidos por 

adolescentes mulheres, por exemplo, dá-se em virtude da falta de aparelhamentos 

administrativos, como: delegacias especializadas e Unidades voltadas para as 

adolescentes mulheres.  

Para os procedimentos ocorridos na capital, com atuação em flagrante, a 

adolescente é encaminhada pelo corpo policial à única Delegacia Especializada no 

Adolescente (DEA) existente no Estado. Após prestar depoimento ao profissional 

responsável (delegado), a adolescente é encaminhada ao CEDUC/Padre João 

Maria, onde ficará aguardando para um primeiro momento com o juizado da I Vara 

da Infância e Juventude, na audiência de apresentação. O período de espera pode 

durar até quarenta e cinco dias. 

Na medida em que, no interior do Estado a diferenciação está pautada nos 

primeiros procedimentos a serem exercidos, a apreensão da adolescente 

                                                        
39 Art. 106, Capítulo II – Dos Direitos Individuais, Título III – Da prática do Ato Infracional – Estatuto da 
Criança e do Adolescente (1990).  
40 A despeito disso, segundo imprensa local, a DEA realizou de 27/08/2009 a 04/09/2009 a “Operação 
Acorda Adolescente”. Com o “objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra 
adolescentes infratores”. Cf. 
<file:///C:/Users/jana/Desktop/DISSERT/CEDUC%20NA%20M%C3%8DDIA/OPERA%C3%87%C3%8
3O%20ACORDA%20ADOLESCENTE.htm>. Acesso em 30 de julho de 2010.  
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acontecerá através da realização do registro de Boletim de Ocorrência expedido 

pela delegacia comum da comunidade, que depois é enviado ao Ministério Público 

(MP) da capital, no caso de flagrantes. 

Essa primeira audiência servirá para o juiz responsável tomar conhecimento 

do ato infracional cometido. Porém, se esse primeiro momento não ocorrer nesse 

ínterim, por prescrição de prazo, obrigatoriamente a adolescente tem de ser liberada 

pela Unidade, e aguardará em casa pela notificação do juizado.  

O processo tem o acompanhamento de dois juízes responsáveis por cada 

função diferenciada no âmbito da I Vara da Infância e Juventude. Enquanto o juiz de 

execução recebe a notificação do caso e fica com a incumbência de acompanhar e 

executar o processo, o outro se responsabiliza em apurar e sentenciar as medidas 

socioeducativas.  

Esse processo acontece de modo diferente quando se trata de adolescentes 

homens: o período de espera para a realização da audiência de apresentação, por 

exemplo, acontece em Unidade específica para essa finalidade. O pronto 

atendimento funciona na Unidade de semiliberdade do Centro Integrado de 

Atendimento (CIAD). Contudo, de acordo com os cumprimentos normativos, o ideal 

seria o mesmo trâmite de Unidade específica para as adolescentes mulheres.  

O procedimento da instituição em estudo, bem como o de tantas outras que 

lidam com os adolescentes que se envolvem com ato infracional, precisam estar 

coerentes com o ECA. Embora se reconheça a realidade brasileira de tratar o 

público juvenil em instituições em que os interesses são a disciplina, a correção, a 

reeducação, dentre outros, o CEDUC/Padre João Maria, por exemplo, mostra seguir, 

medianamente, suas indicações no que tange a parte dedicada ao Título III da 

Prática de Ato Infracional, que rege todo o processo de transgressão juvenil, da 

prática do ato infracional, da execução da medida socioeducativa à liberação da 

adolescente da instituição. 

Partindo disso, analisam-se quais os instrumentos disciplinares 

institucionalizados conferidos às adolescentes, e sua forma de atuação. 

 

 

Art.112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I advertência; II 
obrigação de reparar o dano; III prestação de serviços à comunidade; IV 
liberdade assistida; V inserção em regime de semi-liberdade; VI internação 
em estabelecimento educacional; VII qualquer uma das previstas no art.101, 
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I a VI. (Cap. IV – das medidas socioeducativas – seção I – das Disposições 
Gerais – ECA, 1990) 
 

 

Passados três meses após a primeira audiência, é realizada uma segunda 

audiência de continuação, em que o juiz de apuração e sentença ouve as 

testemunhas de ambas as partes do processo. Passado esse ritual, as adolescentes 

podem ser sentenciadas para cumprir medidas socioeducativas em duas esferas: a 

que compreende a privação de liberdade e a em meio aberto41. Sendo que a 

primeira implica em medidas de internação provisória, internação e semiliberdade, 

enquanto a segunda modalidade de medida abarca a Liberdade Assistida (LA) ou 

Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)42. 

A liberação sem prejuízo de cumprimento de medida na primeira audiência, 

particularmente, implica em alguns aspectos atenuantes, o principal é o fato de a 

adolescente ser de primeira medida. Uma vez liberada, geralmente retorna à 

instituição, para, de lá, ser administrado seu retorno para casa. As implicações e 

preparações para o regresso compreendem as preocupações referentes ao local de 

residência, a disponibilidade de horários de profissionais responsáveis por fazer a 

entrega da adolescente, a definição do profissional que irá acompanhar a 

adolescente43, a existência de responsáveis e/ou familiares em casa para recebê-

las44 e para assinar o registro de recebimento. Podendo ainda acontecer de a família 

estar presente na audiência e o processo de entrega acontecer na ocasião.  

                                                        
41 A idéia aqui sobre As Medidas Sócio-educativas de Privação de Liberdade correspondem aquelas 
em que as adolescentes serão submetidas à experiência cotidiana em instituições específicas para a 
finalidade de internação, enquanto que as em meio aberto, correspondem as de advertência; 
obrigação de reparar o dano; prestação de serviço a comunidade, em que não terão a experiência de 
acompanhamento sobre suas práticas sociais (previstas no art. 112 no ECA). 
42 Sobre Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), ver ART. 117; e sobre Liberdade Assistida (LA), 
ver art. 118 do ECA (1990). 
43 Geralmente é feita a entrega da adolescente pela assistente social da instituição, porém, em virtude 
de a profissional ter entrado de licença prêmio, essa atividade está sendo realizada ora pela própria 
coordenadora, ora pela pedagoga da instituição. 
44 É realizado, anteriormente, o contato com a família da adolescente, para essa atividade. 
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ESQUEMA 3: Percurso seguido pela adolescente quando cometera o ato 
infracional 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ECA (1990) 
 

Quando não acontece de a adolescente ser liberada, ela volta para a 

instituição e cumpre o tempo determinado pelo juiz. Geralmente esse período 

corresponde a seis meses. Ao final desse período, é construído um relatório de 

avaliação de comportamento e encaminhado, antes da audiência seguinte, para ser 

analisado pelo magistrado, que devolverá a avaliação dentro de um mês, contado a 

partir do envio do documento, e, com isso, somam-se os sete meses.  
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2.3 “AO CAIR...”: AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

 

A maioria das entrevistadas na pesquisa de campo tem histórico de 

passagem por outras instituições voltadas para o abrigamento de adolescentes em 

situação de risco, como as Casas de Passagens45. As internas já teriam sido 

abandonadas na rua e assistidas pelo atendimento público municipal, que visa, 

através da política de “proteção” (ECA, 1990), reintegrar crianças e adolescentes ao 

convívio sociofamiliar, para que eles se distanciem das práticas de outrora. 

 

GRÁFICO 2: Cumpriu outras MSEs (%) 

 

 

 

 

                                           

 

                               FONTE: Pesquisa de campo 

 

Sujeitos criminais 

 

Para manifestar o sentido que tem a admissão na instituição, as adolescentes 

usam a expressão “cair aqui dentro”. Ela anuncia a condição de terem sido 

apreendidas pelo ato cometido. Ademais, significa também “a falta de sorte”, dado 

que, nesse contexto de discurso, costumam apontar parceiras que, ainda que 

tenham cometido os mesmos atos infracionais, estão lá fora.  

Contrapor a frase “as boazinhas estão em casa”, proferida pela coordenadora 

da Unidade, à expressão das adolescentes, ajuda a problematizar as relações de 

entendimento de mundo a partir da ótica da “falta de sorte”. A este discurso da 

coordenadora, as adolescentes respondem: “mas, é claro que as boazinhas estão 

em casa”. O amargor nas palavras é um misto de revolta e mágoa frente às 
                                                        
45 A Casa de Passagem I é voltada para crianças de 0 a 7 anos; a Casa de Passagem II para as de 8 
a 12 e a Casa de Passagem III, para adolescentes de 12 a 18 anos.   
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situações vividas. E explica as relações doloridas e afetivas para com quem tenta 

tirá-las de uma situação que foi causada por elas mesmas, as “boazinhas” são, para 

elas, uma imagem daquilo que, de alguma forma, deu certo. 

 

 

A imagem quem faz é a mídia. E a mídia só vende for imagem negativa. 
Parece que coisa positiva não vende. Você está entendendo? Não dá ibope. 
Às vezes, um adolescente estuda, trabalha, envolve-se numa briga e mata 
amigo. E é Como se só tivesse adolescente que não quer nada com a vida, 
que tem problema psicológico. Você está entendendo? Existem também 
adolescentes que estão ali por má criação, que foram levados pela família, 
pessoas boas, mas aí também são rotulados. Dizem que todos são maus, 
todos são perigosos. Tem adolescente que mata e quando agente começa 
a conhecer o dia-a-dia dela, vemos que é tão boa; tão pura. Você está 
entendendo? (Coordenadora do CEDUC/Padre João Maria) 

 

 

Esses discursos ajudam a pensar, em parte, no fato de o número de 

adolescentes mulheres admitidas nessas instituições ser inexpressivo, em relação 

aos adolescentes homens. Muito embora, graças à situação em que se encontra a 

juventude posta à margem da sociedade, este número, agora diminuto, tenda a se 

elevar, nos termos de tipificação de “crimes e contravenções penais” (ECA, 1990). 

Com a pesquisa de campo, verificou-se que, no Estado do Rio Grande do 

Norte, os números de adolescentes homens e de mulheres cumprindo MSE 

(internação provisória, internação e semiliberdade) são de cento e trinta e oito (138) 

homens para doze (12) mulheres. 

 

GRÁFICO 3: Adolescentes em privação de liberdade no RN (%, por sexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Pesquisa de campo 
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Dentre outros motivos para a coexistência das MSEs, pode-se dizer que o 

motivo principal deve-se ao fato de que o número das adolescentes mulheres é 

inexpressivo nos estabelecimentos para reeducação de adolescentes, se comparado 

ao número de adolescentes homens na mesma condição. 

Apesar da existência das três MSEs: internação, internação provisória e 

semiliberdade, a categoria-chave na proposta pedagógica da Unidade é a 

internação, pois, apesar de a medida de semiliberdade se relacionar com o meio 

aberto, seu preceito fica limitado à dinâmica de internação. Isso se deve à falta de 

estrutura física e ao fato de a construção do plano político-pedagógico original ser 

voltado apenas à internação.  

Aspectos relacionados à noção temporal são “festas” em datas 

comemorativas socioculturais e de aniversários (de colegas, familiares ou 

profissionais). Essas datas são um “medidor da permanência”, e, por isso, são 

precisamente lembradas. Com isso, a data em que se chegou à instituição é sempre 

declarada.  

O período em que se encontram na Unidade, e até mesmo o que falta para 

sair, são contados em dias. Não é comum para elas falar que estão lá há um mês, 

mas há “trinta dias”. Trata-se de uma forma de verificar a contagem diária da sua 

estadia. Além disso, a informação sobre as horas é sempre buscada nos relógios, 

sejam das educadoras, da parede do refeitório ou, até mesmo, no céu – na tentativa 

de adivinhar o tempo.  

 

TABELA 2: Período de cumprimento de MSE (%) 

Tempo de reclusão F % 

Não sabe 2 22 

Indeterminado 2 22 

Trinta e seis 2 22 

Um mês 1 11 

Três meses 1 11 

Seis meses 1 11 

TOTAL 9 100 

                                         FONTE: Pesquisa de campo 
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O tempo de permanência depende de diversos fatores, o principal deles é o 

tipo de sentença dada na ocasião da audiência. Atualmente, como mostra a 

TABELA 3, o número de adolescentes inseridas em cada MSE é: 

 

TABELA 3: Adolescentes internas por MSE 

 
CONDIÇÃO F % 

Internação 4 44 

Internação provisória 3 33 

Semiliberdade 2 22 

TOTAL 9 100 

                                         FONTE: Pesquisa de campo 

 

Podemos pontuar, também, o interesse das adolescentes em saber sobre seu 

processo. O período em que ele fora enviado e o retorno com a resposta de 

avaliação do judiciário fazem parte da esfera de vigilância, junto à equipe técnica e 

coordenação, como forma de conduzir seu tempo. Não falo apenas do tempo 

individual que é contabilizado, mas do interesse pelo “tempo” das colegas de 

Unidade. 

Outro aspecto relacionado à permanência é o acompanhamento da construção 

dos relatórios periódicos encaminhados à Vara da Infância e Juventude por parte 

das adolescentes. Elas, constantemente, procuram saber o que foi descrito no 

documento e em quanto tempo levará para chegar às respostas relacionadas às 

demandas.  

TABELA 4: Conhecimento quanto ao processo (%) 

CONHECIMENTO F % 

Através da direção da 
instituição 

3 33 

Nunca leu 2 22 
Já leu 1 11 
Através do juiz 1 11 
Orientação do advogado 1 11 
Não acompanha o 
processo 

1 11 

TOTAL 9 100 

                                      FONTE: Pesquisa de campo 
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A idéia do que deveria ser a dinâmica das medidas de semiliberdade e 

internação no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como o 

entendimento dos profissionais da instituição, versam pela necessidade da 

existência de espaços diferenciados para cada tipo de MSE.  

A seguir são relatadas as nuances de cada MSE. 

 

A) Internação provisória – “Esperando a audiência...” 

  

 Estar na internação provisória significa também acabar de chegar. É o 

período em que se está conhecendo a dinâmica social do lugar, que pode ser já 

conhecido (no caso de reincidência). É nesse ínterim, enquanto a audiência de 

apresentação não acontece, que as expectativas estão afloradas.  

Estar na internação provisória envolve passar pelos procedimentos iniciais de 

admissão. Essa categoria refere-se mais a uma idéia do modus operandi de 

transição de medidas que acabou sendo incorporada. 

O fator tempo na unidade é algo de grande relevância. Podemos elencar 

algumas situações em que isso se explica.  Se para os indivíduos que interagem 

com o sistema de privação de liberdade, esse tempo de internato significa uma 

espécie de “parênteses” na vida do indivíduo, podemos encontrar na condição de 

provisória a própria representação desse tempo na instituição.  

Com isso, essa condição identifica uma espécie de “suspensão” na vida social 

do indivíduo. Em que ao mesmo tempo a interação social deixou de existir num 

determinado grupo, porém, uma oportunidade de conhecimento e de interação com 

um grupo, até então, discrepante do seu. Estar na internação provisória, por um 

lado, significa estar lá por tempo determinado (tempo da audiência de 

apresentação), por outro, estar prestes a ficar na internação. No que se refere a 

essa MSE o ECA indica: “a internação, antes da sentença, pode ser determinada 

pelo prazo de máximo de quarenta e cinco dias” (art. 108, cap. II, Dos Direitos 

Individuais, ECA - 1990). 

Rita (14 anos) está no CEDUC/Padre João Maria por ter sido acusada de 

comparsa com seu companheiro que por motivo de rixa com um “inimigo”, acabou 

ameaçando – o com uma arma. A adolescente contou que o fato aconteceu quando 

a adolescente estava em companhia do companheiro passando de moto em frente a 
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um bar quando, o inimigo do seu cônjuge teria lhe soltado uma piada, afirmando que 

iria lhe matar. Foi quando seu companheiro sacou uma arma e o acertou com um 

tiro de raspão. Embora a adolescente não tenha afirmado os motivos, mas declarou 

que seu companheiro teria muitos inimigos.  

 A adolescente vivia com o companheiro, que fazia “bico” na oficina do pai, e 

moravam em uma casa alugada pela família dele há um ano. Ela por sua vez, não 

trabalhava e apenas estudava. Sem nunca ter se envolvido com os aparelhos de 

justiça, afirmou: “estou me sentido desesperada... sei que tô pagando algo de 

errado... por está presa e não poder ir pra casa.” Seu companheiro encontra-se no 

CIAD, a espera da audiência. 

Esse caso reflete a discussão da admissão das mulheres no sistema penal 

através do envolvimento que estabelecem com seus companheiros. O contingente 

de mulheres presas refere-se a parcela majoritariamente às mulheres presas por 

trafico de estupefacientes. Como apontamento desse exercício reflexivo, os casos 

mais atuais de mulheres na criminalidade, refere-se o caso das mulas, as mulheres 

utilizadas no tráfego de drogas pelo tráfico.  

 

B) Internação – “pegar três anos...” 

 

As adolescentes que receberam como sentença a internação, ao falar da sua 

condição de internas, geralmente se referiam ao tempo de permanência: “peguei 

três anos”.   

 Independente da MSE a categoria internação apresenta-se para todas. Não 

importando as regalias da semiliberdade ou na transitoriedade da internação 

provisória. Essa medida expressa o significado do “estar lá”, consequentemente, 

estar “interna”. Essa categoria é a que mais tem impacto sobre a vida das 

adolescentes. É nessa condição em que se toma consciência da possível “gravidade 

do feito”. É com a dinâmica da unidade passa a ser uma rotina intitucional. Estar na 

internação significa estar estabilizada em relação a expectativa de saída.   

 A exemplo dessa MSE verificou-se o caso de Fatinha (13 anos), cujo período 

de permanência, mesmo tendo lhe sido atribuída a internação provisória na 

admissão à unidade, o ato infracional em si acaba sendo direcionador da decisão 

judicial. Nesse caso, a adolescente teria matado o pai com golpes de faca durante a 
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ocasião em que ele lhe batera. Durante a entrevista, ela afirmou ter cometido o 

homicídio por não agüentar mais suas agressões físicas, psicológicas e sexuais.  

A adolescente quando criança morava com a mãe em São Paulo (SP). 

Quando completou doze anos foi morar com o pai e com a madrasta em São 

Gonçalo do Amarante (RN). Ela afirmou ter aprendido com ele a beber e a fumar. A 

adolescente afirmou, também, que desde sua chegada à casa do seu pai, os maus 

tratos começaram. Com isso, acabava fugindo constantemente para casa de 

parentes e vizinhos.  

 

C) “Um pé na rua, um pé na delega...” 46: falando sobre semiliberdades 

 

Art. 120. O Regime de semiliberdade pode ser determinado 
desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 

possibilitada a realização de atividades externas, 
independentemente de autorização judicial. (Seção VI – Do 

Regime de Semiliberdade – ECA, 2000) 
 

 

 Embora venha acompanhando a lógica disciplinar da unidade, os devidos 

esclarecimentos acerca das MSE só foram possíveis de serem sanados através da 

participação em evento promovido pela própria instituição, para o qual fui convidada: 

o I Seminário Interno da Medida Sócio-educativa de Semiliberdade. Cujo objetivo foi 

discutir a situação atual das instituições executoras da medida de semiliberdade no 

Estado.  

A medida de semiliberdade é uma concessão realizada pelo juiz para que a 

adolescente tenha alguns privilégios na rotina institucional. Dentre eles: visitar a 

família durante os finais de semana, estudar em escolas de ensino regular; participar 

de atividades lúdicas, de lazer e pedagógicas externas.   

Para isso, implica tanto da disciplina da adolescente dentro da instituição, 

quanto por determinação da sentença, dependendo da não gravidade do ato 

infracional cometido. Por vezes, essa concessão parece ser de caráter subjetivo. 

Pois, mesmo que uma adolescente tenha uma conduta disciplinar, não significa que 

terá esse tipo de concessão. Uma vez que alguns critérios são utilizados para a 

efetivação da semiliberdade. São eles: cuja concessão não coloque em risco a vida 

                                                        
46 Fala de um adolescente durante uma conversa que tive na ocasião do intervalo do I Seminário 
Interno da MSE semiliberdade no CEDUC/Nazaré em fevereiro de 2011.  
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da adolescente, por exemplo, nos casos de homicídios, dependendo do local em 

que ocorreu o fato, uma semiliberdade pode trazer risco de morte pela exposição da 

interna.  

Outro exemplo é quando a adolescente mora em outro município e torna-se 

inviável sua mobilidade entre a residência e a instituição. Além da aprovação do juiz, 

esse pedido tem um veredicto anterior, através do relatório enviado pela instituição, 

uma vez que esse pedido é realizado pela própria instituição e sob pena de passar 

pela deliberação do Conselho Institucional. 

A exemplo da semiliberdade tem o caso de Natália (17 anos) que tem 

histórico de outras instituições, e nesse contexto teria cometido outros atos 

infracionais que lhe levou a entrada na unidade. Após quase três anos, foi concedida 

uma semiliberdade, onde teve a oportunidade de estudar e fazer cursos. Em 

entrevista declarou ter sido uma das melhores coisas após o período que passou 

sem saídas. Porém, admitiu que voltar à instituição seja a pior parte; é para onde,  

muitas vezes, não tem vontade de voltar.  

A sua relação com o mundo externo concedeu-lhe retomar algumas práticas 

tidas como dissidentes e desviantes, por exemplo, fumar maconha. Afirmando ser a 

única droga que usa, pois seria a que deixaria mais tranqüila para enfrentar 

novamente a entrada na Unidade. Quanto à mediação nos conflitos internos, ela diz: 

“quando as educadoras vêm brigar comigo, aí eu nem ligo!” . 

Todo o esforço na disciplina ou a ausência dela vai girar em torno da 

possibilidade de uma “semi”. A carreira pela conquista se mostra subjetiva. Uma vez 

que é este o interesse da maioria, senão de todas. Mas o esforço para conquistar 

uma semiliberdade significa também limitar-se a obedecer às regras. Então, como 

interagir com a situação em que por não ter se limitado a certa conduta aqui fora 

acabou-se por ser limitada, social, e espacialmente lá dentro? Cujo espaço para 

poder sair terá de ceder a uma nova limitação, novo comportamento, para daí poder 

sair da condição de restrição para a liberdade pouco ampla?  

Estar em semiliberdade é, de fato estar quase, ou metade livre. É poder 

interagir com a sociedade “aqui fora”. Com isso, dá continuidade, embora que 

“fragmentada” à vida em liberdade.  
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D) Na medida incerta 

 

 

Mesmo com a concessão para o início da separação da execução das MSE, e 

considerando que ainda não foi reorganizada a dinâmica institucional, o período de 

cruzamento das MSEs na vida social da instituição para as adolescentes ressalta 

alguns aspectos: a convivência com as adolescentes em semiliberdade significa 

para as demais estarem minimamente mais próximas da “rua”. Esses contatos 

geralmente rendiam uma movimentação maior quando do retorno da adolescente, 

pois era comum ocasionar a entrada de algum tipo de objetos, dentre eles: maconha 

e isqueiro.  

O aspecto que mostra a dificuldade dessa interação versa pelo próprio caráter 

de tensão que acontece quando do retorno das adolescentes à Unidade, pois, 

acabam por receber sanções quando foram pegas em alguma infração às normas 

institucionais. Outro aspecto nesse sentindo é a falta de investimento pedagógico de 

como trabalhar as MSEs, tanto as que consideram a adolescente passível de 

conseguir uma semiliberdade, tanto como as que ajudam na construção de plano 

político pedagógico para as adolescentes da semiliberdade. Considerando também 

que a diminuição do número de adolescentes, conseqüentemente, flexibiliza a lida 

com os grupos diferenciados. 

Contudo, mesmo que se procurem avaliar os pontos positivos e negativos da 

interação das adolescentes que recebem MSEs diferentes, entende-se que as 

influências mútuas que acontecem nessa convivência fazem parte de um conjunto 

de elementos estratégicos e jogos de convivência que compõem a estrutura coletiva. 

A interação das MSE diferenciadas funciona, nesse universo, como o fio condutor na 

condição de igualdade.  

 

E) O destino dos sujeitos criminais 

 

 

Além de CEDUC/Padre João Maria ser o único Centro Educacional do estado 

voltado para adolescentes mulheres, também é a única Unidade executora de 

medidas disciplinares diferenciadas. A despeito das MSE e suas mútuas influências 



 105 

no mesmo espaço foi o aspecto de mais destaque. Pois, era comum trocar algumas 

palavras com as adolescentes, e logo em seguida a indicação de que tipo de medida 

estavam cumprido: “aquela é internação”, “eu peguei uma semi”, “ ela tá na 

provisória”. Nesse sentido, essa seria a “primeira pista “em relação ao tipo de ato 

infracional cometido.   
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3 GÊNERO, CRIMINALIDADE E JUVENTUDE: NA MIRA DO DESVIO 
 

 

Deixei a infância e a família, 
e ainda não atingi a maioridade, 

e onde nasci falta dinheiro.  
(MATTON, 1988) 

 

 

3.1 PERFIL DAS ADOLESCENTES: ASPECTOS DA SOCIALIZAÇÃO PRIMÁRIA E 

SECUNDÁRIA 

 

 

Neste capítulo trataremos de elucidar aspectos acerca da experiência 

institucional das adolescentes, através dos desdobramentos metodológicos 

utilizados na pesquisa de campo. Bem como os perfis construídos correlacionados 

às medidas socioeducativas em que estão inseridas.   

Os aspectos abordados referem-se à socialização primária das adolescentes, 

ou seja, à experiência vivida antes de adentrarem à instituição e  à secundária, após 

a entrada na instituição (FACHINETTO, 2008). 

Para Berger e Luckamnn (2006), a socialização primária confere o contexto 

de vida objetiva em que o indivíduo encontra ao nascer, através da interiorização da 

dinâmica social, ou seja, da realidade, via “aprendizagem cognitiva”. Assim, “cada 

indivíduo nasce numa estrutura social objetiva, dentro da qual encontra os outros 

significativos que se encarregam da sua socialização”. (BERGER e LUCKAMNN, 

2006, p. 139).  

Sobre a socialização secundária, o autor relaciona com a interiorização de 

“submundos”, em que o envolvimento com as instituições mostra-se necessário para 

a afluência das linguagens subjetivas de conhecimento que adquiriu da socialização 

primária. 

Foram consideradas para essas análises a escuta dos discursos das 

interlocutoras, através de aplicação de questionários47 e conversas informais, e da 

leitura dos escritos das adolescentes – como formas de ilustrar as experiências 
                                                        
47 A aplicação dos questionários foi realizada com nove das onze adolescentes que se encontravam 
internas. Em virtude de as outras duas adolescentes encontrarem-se em sanção, na ocasião das 
entrevistas, foram impedidas pela coordenação de serem entrevistadas. Quanto à sistematização dos 
questionários, as análises contemplam freqüência absoluta e freqüência relativa.  
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vividas das realidades externa e interna à instituição, bem como durante as 

realizações das oficinas sobre história de vida: o antes, o durante e as perspectivas 

para o futuro, fora da instituição. 

Os aspectos abordados sobre as adolescentes versam sobre as análises dos 

dados pessoais: idade, cor, local de nascimento, problemas de saúde e 

escolaridade; dinâmica familiar e comunitária: a existência de filhos, moradia, renda 

familiar, apoio da família; aspecto institucional: apoio da instituição, relações afetivas 

de amizade e confiança, visitas e acompanhamento do processo; sociabilidades 

dissidentes: uso de drogas, ato infracional, violência sofrida, relação com o ato 

infracional da adolescente e da família, tempo da MSE, perspectiva para o futuro e 

visão da adolescente sobre si mesma. 

   

 

3.1.1 DADOS PESSOAIS 
 

 

A) Faixa etária: quando a juventude não é apenas uma palavra 
 

A noção de juventude incutida aqui dialoga com as preposições de Pierre 

Bourdieu (1978b) acerca da construção social das idades em A juventude é apenas 

uma palavra48. Considerando que “a idade é um dado biológico socialmente 

manipulado e manipulável” (id.ibid, n.p.), aponta-se que a juventude não seja apenas 

uma palavra, quando essa manipulação sai da esfera de entendimento como 

construção social, ressaltando a obtenção intelectual dessa categoria, e passa a se 

efetivar, através das representações, na forma de lidar com os atores deste campo.  

Não se trata, pois, de desconsiderar as preposições bourdiesianas, pelo 

contrário, busca-se reforçar suas evidências como produto social, discutindo-o 

através dos aspectos empíricos. Ademais, o autor afirma que “o fato de falar dos 

jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, dotado de 

interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma idade definida 

biologicamente já constitui uma manipulação evidente”. (BOURDIEU, 1978, p.2).  

                                                        
48 Entrevista a Anne-Marie Métailié, publicada em Les Jeunes et le premier emploi, Paris, Association  
des Ages, 1978.  
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A fronteira entre os adultos e os jovens é um objeto de disputa em várias 

sociedades. Bourdieu remete a representação ideológica presente na divisão 

geracional como caractere fruto da divisão do poder como herança histórica. No 

contexto italiano do século XIV, a relação entre as gerações masculinas visava à 

atribuição por parte dos mais velhos aos mais jovens através da sabedoria, 

implicando a violência e a virtude como formas de atribuição do poder. Tal qual 

faziam os mais velhos na Idade Média: distendiam o período da juventude em busca 

de reservar o patrimônio que os jovens poderiam suscitar (BOURDIEU, 1978). 

Na ocasião da realização do diagnóstico das adolescentes, a faixa etária 

corresponde à média de 17 anos. A mais nova tinha quinze e a mais velha dezenove 

anos de idade. Como consta na TABELA 5: 

 

TABELA 5: Faixa etária das adolescentes 
IDADE  

Nº DE ADOLESCENTES 
15 anos 01 

16 anos 02 

17 anos 04 

18 anos 01 

19 anos 01 

TOTAL 09 

                                        Fonte: Pesquisa de campo 
 

É importante pontuar a percepção da noção de juventude incutida no 

imaginário da Unidade – a juventude entendida como fase que se afasta da 

ingenuidade da infância para adentrar numa maturidade, conseqüente do período de 

buscas e projetos de vida necessários, representados pela adolescência para 

sobressair-se da instabilidade juvenil apresentada na condição vigente de internas.  

O discurso do protagonismo juvenil acaba por remeter à idealização de 

mudança de vida posterior à saída das adolescentes da instituição, pois o 

pertencimento à instituição versa por, além de restabelecê-las ao convívio social 

aqui fora, conferir-lhes certa obrigação em “formar essas mulheres para a vida” 

(funcionária da instituição). 

Embora o ECA limite a idade de dezoito anos para as adolescentes 

permanecerem nas instituições de privação de liberdade no Brasil, existe uma 
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espécie de jurisprudência em torno das situações, como os descumprimentos de 

MSE. 

Observe-se o caso de Rainara (19 anos), grávida, que teria cometido furto, 

entrou em regime de semiliberdade e, na ocasião de uma das suas saídas para 

visita à família, não teria voltado. A condição da adolescente tanto para instituição 

quanto para o judiciário, é de evadida. O retorno à instituição aconteceu através do 

pedido de busca e apreensão, expedido pela justiça à DEA para todos os 

adolescentes nessa situação.  

Nesse caso, a adolescente cumprirá mais seis meses de MSE. A implicação 

deve-se ao fato de que quando estava fora da Unidade, teria tido sua filha e 

arrumado um emprego numa barraca de praia de uma parenta da família. Apesar de 

descumprido uma norma, pôde-se perceber certa negação à condição de interna e 

ao ato infracional cometido, pois, segundo a adolescente, já se encontrava 

arrependida do que tinha feito, em virtude do nascimento da filha. Disse que tinha 

procurado começar uma nova vida e, com isso, cumprido a sua penalidade do ato 

infracional, pois já teria alcançado as duas propostas substantivas presentes na 

instituição: o arrependimento e a indicação de uma “nova vida”. Sobre esse tipo de 

situação, a educadora explica que: 

 

 

Inclusive, tem uma aqui, que veio com treze anos e parece que o caso dela 
foi tentativa de homicídio com doze, treze anos, né? Ela conversa com a 
gente e diz que era criança ainda, quando cometeu, mas agora ela jamais 
faria, hoje ela tem vinte anos, voltou pra cá porque não cumpriu a liberdade 
assistida. Não cumpriu, faltou um mês, aí o juiz retornou pra cá, pra 
internação... é uma regressão; não teve internação. Aí ela voltou pra 
cumprir a lei, né? A norma diz que é. (Depoimento de uma Educadora do 
CEDUC/Padre João Maria).  
 

 

Com esse exemplo, podemos observar a contradição existente na própria 

legislação. No Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, a noção de 

criança e adolescente declara: “Considera-se, para os efeitos desta lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade” (Art. 2º, ECA, 1990).  

Em outro momento sobre a MSE de internação está disposto: “A liberação 

será compulsória aos vinte e um anos de idade”. (Art. 121,§ 5º, ECA, 1990). 



 110 

Do mesmo modo, a legislação que determina a demarcação biológica de 

idade para o indivíduo, para quaisquer disposições em que a lei faça a averiguação 

de suas ações, estende esses desdobramentos para outra classe etária, podendo, 

portanto, comprometer a vida social desse mesmo indivíduo, levando em conta sua 

possível maturidade de contexto social. Nesses casos, se levasse em conta o que 

foi determinado como adolescência, permitiria a continuidade das estratégias de 

trabalho e modo de vida dos atores. 

Lucia Rabello de Castro (2001, p.15), em Crianças e jovens na produção da 

cultura, desenvolve o esforço de discutir “o desempenho das crianças e jovens na 

produção de uma cultura e de uma sociedade ainda que eles sejam considerados 

atores sociais invisíveis no âmbito da dinâmica cultural e da cena política”. 

Com isso, entende-se que a imaginação desenvolvimentista propicia o 

esforço para que a vida humana invista em se tornar “cada vez mais perfeita”, 

através da submissão a padrões racionalizados de conduta onde prevaleçam os 

valores da autonomia, do racionalismo, da individualização e do auto-centrismo (id., 

ibid.).  

Ampliando a discussão, a autora enfatiza o período da infância no contexto da 

pesquisa, pois é interessante direcionar o entendimento da juventude como 

desamarrada dos estereótipos da ideologia etária que convenciona as expectativas 

do devir-ser de suas ações. (Id.ibid., 2001, p.24).  

 

 B) Educação e escolaridades 

 

Os dados de escolaridade constituem um fator muito importante. Cerca de 

80% das adolescentes concluíram apenas o Ensino Fundamental. Sobre esse 

aspecto, vale ressaltar a unanimidade do fato de as adolescentes encontrarem-se 

estudando na própria instituição, no sitema de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Apesar de variar os anos e séries escolares, a existência desse sistema escolar 

justifica-se diante do fato de a maioria ter concluído apenas o Ensino Fundamental, 

e da dificuldade de trabalhar separadamente essas variantes de ensino.  
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GRÁFICO 4: Escolarização das entrevistadas (%) 

. 

                         FONTE: Pesquisa de campo 

 

“Como pensar ressocialização de uma população na qual o processo de 

socialização foi incompleto?”. Essa foi a questão levantada por Elenice Onofre 

(2007, p.26), no seu trabalho sobre a “escola da prisão” e a construção da 

identidade.  

Trata-se de somar a idéia educacional à proposta da instituição: reenducar 

através da reeducação escolar – é a coexistência de dois dispostivos discilpinares 

(FOUCAULT, 1979), para trazer frutos da confluência de duas instituições da nossa 

sociedade: da escola e da prisão, confirmando a idéia de que o sistema prisional 

inexiste à parte da sociedade. 

A existência das práticas educacionais escolares na instituição acaba por 

cumprir parte significante do papel no qual a idéia de ressocialização está disposta a 

se empenhar. Assim, é através do cumprimento da participação nas aulas, dos 

horários fixos e do conhecimento, que se subentende o que tenha faltado fora dela. 

Fazendo isso, busca-se reeducar o indíviduo, não apenas lhe dando a oportunidade 

de aprender a obter títulos, mas indicando o “caminho correto para a vida” pós-

instituição. 

A interação com dinâmicas e tarefas escolares permite que as adolescentes 

(tanto as de MSE internação, quanto para as de semiliberdade) cumpram uma tarefa 

que fora da instituição, muitas vezes, podia parecer impossível. 

Nesse ponto, chamo a atenção para o exemplo de Emily Eloá (17 anos), que 

cumpre pena em semiliberdade e que frequenta, portanto, a educação normal na 

escola da comunidade.  
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Em contra partida do que afirmou-se acima, vale saber que a condição de 

interna em interação com o mundo externo acabou por conferir a Emily, dentre 

outros aspectos, identidade estigmatizada (GOFFMAN, 1988). À exemplo disso, 

inclui-se o fato de a adolescente ser conhecida pelos colegas da escola como 

“perigo”. O apelido deve-se ao fato de as colegas terem tomado conhecimento sobre 

sua condição de interna, e do ato infracional de homicídio. Contudo, segundo a 

interlocutora, a imagem construída pelos colegas contrasta com a forma interpretada 

pelos professores que jugam ser seu comportamento de “aluna boazinha” ou “boa 

aluna” –  revelado tanto para a sala de aula, quanto para a própria instituição49. 

Percebe-se, assim, que as representações atribuem a oportunidade de socialização 

e construção das identidades, e que o cumprir com o papel social disciplina em 

ambos os pólos, através da idéia de educar para ressocializar.  

Essa ideologia corrobora com o tradicional sentido atribuído à educação como 

redenção. Essa tendência tem a compreensão da sociedade como instância 

harmônica e orgânica, e que contém a presença de indivíduos e grupos que vivem à 

margem desse contexto. Nesse sentido, o objetivo da educação é a integração das 

novas gerações na estrutura social. Nessa concepção, a educação é funcional, 

autônoma e externa à sociedade, ou seja, ela tem a função própria de adaptar e 

integrar a parte “contaminada” da sociedade à sociedade, ela salva os elementos 

nessa parte em que está inserida (LUCKESI, 1994). 

Ainda de acordo com Cipriano Luckesi (1994), os desdobramentos “ingênuos” 

da relação entre educação e sociedade demonstram que nas atribuições da 

educação consta a autonomia de amoldar o “corpo social”. O caráter exterior da 

educação redentora condiz com o fato de a sociedade não interferir no “seu plano 

educacional”, ao contrário – a educação é quem interfere na sociedade, na formação 

da personalidade dos indivíduos, para o desenvolvimento de suas habilidades (ibid.). 

Contudo, alguns desafios, existentes nas escolas formais tendem a aparecer. Por 

exemplo, no período da pesquisa, quem estava responsável por ministrar as aulas 

eram dois professores da rede pública de ensino, lotados no Estado, através da 

FUNDAC/RN. Atualmente, em virtude da alteração de coordenação, são as 

educadoras da instituição quem exercem a função de ministrar as aulas.  

                                                        
49 A adolescente informou que houve uma ocasião em que um dos seus professores teria informado à 
instituição, através de ligação, sobre o positivo comportamento da adolescente. Tanto com os colegas 
como com o envolvimento com as obrigações escolares. 
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Através de entrevistas com as educadoras, esse fato mostrou ser uma 

dificuldade para elas, já que acumulam duas funções. Elas apontaram cansaço em 

virtude da necessidade de preparação das aulas, o que acontece em casa e não na 

própria Unidade; falaram, também, da ausência de proventos que correspondam ao 

cargo. 

Conforme Onofre (2007), é interessante perceber como a população 

carcerária costuma se assemelhar “à população brasileira, constituída em sua maior 

parte de pobres e de pessoas pouco escolarizadas”. (ONOFRE, 2007, p.11). 

Relacionando à pesquisa de Rute Rodrigues (2006), os adolescentes pobres 

habitantes de localidade periférica e de moradias precárias têm a educação mais 

comprometida e, como conseqüência, a dificuldade em aceitar a trajetória de vida de 

seus pais, além da dificuldade de vislumbrar meios de mobilidade social através da 

educação, acarretando, por exemplo, no desemprego. (RODRIGUES, 2006, p. 20) 

 Sobre a importância atribuída à educação para a adolescência, Bourdieu 

(1978b) explica que a transformação do sistema escolar está relacionada ao acesso 

das diferentes classes sociais à educação secundária, oportunizando não apenas a 

inserção ao sistema escolar, mas ao período da adolescência, alongando a 

juventude. Para Bourdieu (1978b, p.3), a adolescência é o um “’status temporário’, 

‘meio-criança’, ‘meio-adulto’; ‘nem criança, nem adulto’": 

 

 

Mesmo nos meios aparentemente mais distanciados da condição estudantil 
do século XIX, isto é, na pequena aldeia rural, onde os filhos dos 
camponeses ou artesãos freqüentam o ginásio local, mesmo neste caso, os 
adolescentes são colocados, durante um tempo relativamente longo, numa 
idade em que anteriormente eles estariam trabalhando em posições quase-
exteriores ao universo social que define a condição de adolescente.  

 

 

A despeito das classes populares, para o autor, esse status temporário 

provocado pelo sistema escolar acaba por ocasionar um mal-estar dos adolescentes 

que se encontram estudando, pois preconizam o trabalho antes de qualquer 

preferência escolar, para se tornarem adultos e se colocarem diante da sociedade, 

inseridos no campo em que as relações de responsabilidade são significantes e viris. 

A escola, para o autor, é uma instituição que confere direitos, e que tem na 

sua competência institucional o poder de emergir a aspiração que acompanha o 
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período escolar, fazendo com que os jovens a tenham em incompatibilidade com as 

condições reais. 

O autor ainda compara o sistema escolar de antes e com o do final da década 

de 70. Afirma que antes havia uma delimitação maior para as classificações de 

ensino, cuja hierarquização de importância e prioridades escolares tinham uma 

finalidade de obtenção de trabalho e de títulos, enquanto que, na situação posterior, 

as delimitações de ensino tornaram-se confusas, pois há dilatação e proliferação de 

diferentes categorias de ensino, cujos títulos desvalorizados, muitas vezes, 

contribuem para uma frustração das aspirações e chances reais. Além dessa 

realidade se fazer presente mais nas classes baixas, ainda tem o efeito da educação 

precária. Nesse sentido, para Bourdieu: 

 

 

Os efeitos da inflação escolar são mais complicados do que se costuma 
dizer: devido ao fato de que os títulos sempre valem o que valem seus 
detentores, um título que se torna mais freqüente torna-se por isso mesmo 
desvalorizado, mas perde ainda mais seu valor por se tornar acessível a 
pessoas sem ’valor social’. (1978b, p.5) 

 

 

As conseqüências da inflação fazem com que as aspirações inscritas 

objetivamente sejam frustradas, pois há defasagem entre as aspirações que o 

sistema escolar oferece e as oportunidades que ele consegue garantir na 

classificação social das juventudes mais abastadas que conseguem ter as 

aspirações delimitadas e aspiradas com sucesso, cujas aspirações condizem com as 

oportunidades descritas no sistema escolar “das grandes escolas”.  

 

C) Saúde e doença 

 

Claudine Herzlich (2004) afirma que a sexualidade, assim como o amor, 

acaba por receber interferência da saúde e da doença por serem, dentre outros 

motivos, parte de aspectos da vida privada. 

A proposta aqui não se refere à busca pela problematização das análises 

sobre o universo da sexualidade, a fim de encontrar apreciações que envolvam os 

contextos institucionais sobre saúde e doença. Contudo, entende-se que essa 

relação coexiste materializada nas funções corporais, embora façam parte da “vida 
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privada”, em virtude do caráter coletivo no contexto da instituição, e conferem 

entender essas categorias como dimensão pública.  

Nesse sentido, o estado de bem-estar social (walfare), ao consolidar-se, fez 

com que o tema da saúde se tornasse político. Nessa perspectiva, a ciência estava 

com o foco lançado sobre as enfermidades. Assim, o envolvimento científico acabou 

considerando a noção de saúde e doença como experiências privadas como 

conseqüências da atenção dada para a saúde como domínio público Herzlich (Ibid.).  

Em relação à saúde e às doenças das adolescentes, como dispõe o 

GRÁFICO 5, observa-se que a maioria das entrevistadas apontaram ter algum tipo 

de problema de saúde. É interessante registrar que a tomada de consciência deve-

se a atenção na instituição voltada às questões de saúde.  

 

GRÁFICO 5: Problemas de saúde (%) 

 

 

 

 

 

 

 

                     FONTE: Pesquisa de campo 

 

Existe um exercício de agenciamento nas práticas ditas “de cuidados em 

relação à saúde” das adolescentes, na instituição. Pode-se observar, dentre outros 

aspectos, a preocupação em se designar uma pessoa responsável50 pelos assuntos 

médicos, tais como: marcação de consultas, administração de medicação, exames 

etc. 

Herzlich (Ibid.), descortina a idéia de assistir institucionalmente as 

adolescentes com os cuidados com a saúde, ao lembrar que o modelo biomédico 

pós-segunda guerra mundial foi elencado como reconhecimento legítimo para 

explicar e abordar as doenças, acarretando, assim, as formas de regulação e 

controle social da saúde e doença. Como discorre a autora sobre o trabalho de 
                                                        
50 No período da pesquisa de campo a responsabilidade ficava à cargo da  vice-coordenadora da 
Unidade. Atualmente, com a mudança de gestão, foi designada uma profissional da área de 
enfermagem para a administração no assunto.  
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Talcott Parson, em que “os significados sociais da saúde e sua investigação sobre o 

papel da Medicina, que além de ser um conjunto de técnicas foi elucidada como um 

meio de controle e regulação social” (PARSON apud HERZLICH, ibid., p.385).  

Assim, o controle institucional da saúde e da doença nas adolescentes pode 

ser considerado um dispositivo que, ao mesmo tempo em que amplia a discussão da 

disciplina institucional, tem o papel de “limpar” o que acaba sendo determinado pela 

idéia entre o que é normal e o que é patológico (DURKHEIM, 1978).   

Veja-se o caso de Sâmile (17 anos), que mesmo tendo cumprido a MSE, 

manteve-a na instituição, por questões de saúde e por determinação da 

coordenação (da época da pesquisa), para que tivesse a oportunidade de fazer 

algumas cirurgias (dentre elas, uma traqueotomia), pois a adolescente teria se 

envolvido em um assalto e, na ocasião, fora atingida com um tiro no pescoço, o que 

acarretou numa limitação de fala. Como esse procedimento é de alta complexidade 

e de difícil acesso através do Sistema Único de Saúde – SUS, a coordenação se 

envolveu no processo para articular a realização dos procedimentos.  

Os trâmites para efetuar os procedimentos cirúrgicos foram acompanhados 

pessoalmente pela coordenadora da Unidade, que teve a iniciativa do 

empreendimento, cujas dificuldades que envolveram o processo foram narradas no 

sentido de expor o caráter de impossibilidade, caso a própria família da adolescente 

tivesse tomado a iniciativa, já que, além de tratar-se de um procedimento delicado e 

incomum, o caráter institucional teria facilitado a realização das cirurgias. 

Em relação aos tipos de doenças observados, consta na TABELA 6, abaixo, 

uma relação de doenças psicossomáticas apontadas, exceto as que envolvem o 

sistema auditivo. São elas: hipertensão, asma, gastrite; e os problemas nervosos de 

origem relacionada à ansiedade e à tensão. 

 
TABELA 6: Problemas de saúde 

PROBLEMA F 
Hipertensão 1 
Asma 1 
Gastrite 1 
Auditivo 1 
Do sistema 
nervoso 

1 

TOTAL 5 
                                                      FONTE: Pesquisa de campo 
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Houve relatos, no período da pesquisa, sobre as consultas ginecológicas em 

unidades filantrópicas de saúde (como na BENFAM51), uma vez que os cuidados 

com o trato ginecológico estão mais ligados à eventualidade da ocorrência que a 

algum problema específico de saúde. 

Já a morbidez causada pela experiência institucional ocasiona a relevância 

dada às atenções físicas e psicológicas.  

 

 

Atendimento psicológico não pode deixar de ter, né? Porque as meninas 
todas elas têm problemas emocionais e precisam do atendimento 
psicológico. Elas têm, porque quando elas começam a passar mal, elas 
ficam com..., a gente conversa e descobre, elas ficam com culpa, remorso 
ou às vezes não, né? Ou às vezes é, se arrepende às vezes não se 
arrepende... (Depoimento da Professora de Religião do CEDUC/Padre João 
Maria). 
 

 

Sobre os problemas psíquicos, há uma atenção especial em relação à 

utilização medicamentosa à base de calmantes e a ressalva ao necessário 

atendimento psicológico. 

 

D) Sexualidade e corpo 

 

Problematizar a sexualidade no contexto da juventude é oportuno por ser o 

momento da trajetória dos indivíduos onde parte do foco de interesse na construção 

da pessoa é o aprendizado da sexualidade (CASTRO, 2001).  

Destacar a sexualidade como assunto de interesse condiz com a 

preocupação de instituições religiosas, como é o caso da Igreja Católica, em instituir 

a prática do sexo como discurso, privilegiando o momento específico da confissão. 

Convinha a igreja não reprimir o sexo, além disso, existia um discurso de tipo de 

verdade sobre o sexo. (FOUCAULT, 2007). 

Existe ainda uma distância entre a prática da sexualidade e a exposição dela. 

Essa distância é permeada pelo pudor – controlador dos instrumentos da exaltação 

dos indivíduos que convivem inquietantes com o universo das relações dos assuntos 

íntimos da pessoa: fala-se, lê-se, pratica-se, mas não se expõe.  

                                                        
51 Essa instituição foi apontada como sendo conveniada com a Unidade. 
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A curiosidade dos indivíduos, bem como suas experiências, vão ser os 

vetores do interesse pela idéia de conhecer, mistificar ou até mesmo reificar o que 

se conhece por sexualidade. 

O tema da sexualidade na instituição é bastante problematizado. Há um 

discurso normativo que atribui o fato de as adolescentes se relacionarem 

homoeroticamente devido à carência, pela ausência do sexo masculino. 

Esse imaginário sobrevive na sociedade tanto intra-muros, como fora deles. 

Segundo Cunha (1994, p.84), “De uma maneira geral, a homossexualidade é um 

dos temas obsessivos – a par da droga e da violência – que as prisões projetam, 

extra-muros, no imaginário popular”.  

No contexto de pesquisa o tema da homosexualidade se constitui diante das 

rejeições e proibições, das informações sobre a formação de pares e 

reconfigurações de pares, servindo de “termômetro” das relações que ora mostram-

se como atenuantes das tensões, ora como causadoras de conflitos, que embora 

não envolvam embates físicos, mas através do ciúme.    

O corpo, por sua vez, como construção social, transcreve ao mundo coletivo 

espécie de extensão da identidade do indivíduo, assim como as marcas (físicas ou 

de expressão) nele impressas, que acabam por traduzir representações de estigma.  

Nas IMAGENS 3 e 4, temos dois tipos de expressão corporal reveladoras de 

estigmas.  Uma refere-se ao auto-retrato realizado por uma das adolescentes sobre 

si mesma, a outra remete à identificação de marcas corporais que é realizada na 

ocasião da admissão das adolescentes à instituição52. 

FIGURA 3: Auto-retrato 

 
FONTE: Pesquisa de campo 

 
                                                        
52

 A imagem foi realizada pela adolescente mascote (17 anos) na ocasião da oficina. Enquanto que a 
imagem sobre marcas corporais foi retirada do formulário institucional durante a pesquisa de campo. 
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A IMAGEM 3 é de uma adolescente que produziu um auto-retrato, o qual 

expressa uma visão da sua identidade masculinizada, destoando dos padrões 

femininos. A sexualidade está empregada na forma de se vestir da adolescente. 

Discorre melhor Bourdieu (1978a, p.18): 

 

 

O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como 
depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse 
programa social de percepção incorporada aplica-se a todas as coisas do 
mundo e, antes de tudo, ao próprio corpo, em sua realidade biológica: é ele 
que constrói a diferença entre os sexos biológicos. 

 

 

Outros códigos estigmatizantes também operam no auto-retrato da 

adolescente. As marcas identificadas nas roupas e o crucifixo no pescoço 

representam a identidade marginalizada, assim como a tatuagem presente nos 

corpos da maioria das adolescentes. Esses códigos formam a clientela no sistema 

prisional, como “tipo ideal”. Os códigos são identificados pelos funcionários como 

indícios da identidade deturpada, por exemplo. (GOFFMAN, 1988).  

 

É uma jovem, hoje, linda, mas é cheia de tatuagens. 35 tatuagens, você vai 
ver. 35 tatuagens no corpo. Aí eu perguntei porque tantas tatuagens, aí ela 
disse: ‘foi uma época de muito sofrimento na minha vida, de lágrimas’. 
Aquela lágrima que ela tatuou mostrou a época, mas também ela estava 
ciente. Fui conversar com ela que a vida tem hora que a gente está feliz, 
hora triste e que isso faz parte da vida. (Depoimento de uma Educadora). 

 

 

Na figura 4 o que está presente é a preocupação de identificação das 

anormalidades corporais, pois o corpo representa a expressão simbólica e cultural 

dos padrões sociais. 
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FIGURA 4: Marcas corporais 

 
   FONTE: CEDUC/Padre João Maria 

 

O corpo é utilizado como instrumento de exercício do poder, este 

praticamente tem posse do corpo do indivíduo; e o faz a fim de identificar as 

anormalidades. O poder constrói a identidade da pessoa, pelo saber sobre o corpo, 

para, assim, discipliná-lo. Nesse sentido, Foucault (1977, p.126) acredita que um 

indivíduo é “um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado”. 

 

E) Moradia e localização 

 

A maioria das adolescentes é proveniente da capital, porém existem aquelas 

provenientes do interior do Estado. Quanto à localização referente à capital do 

Estado, foram apontados bairros diversos, a maioria de espaços periféricos da 

cidade, como: Santos Reis, Dix-Sept Rosado, Praia do Meio; com exceção de Lagoa 

Nova. Ademais, durante a pesquisa de campo, outros bairros da periferia foram 

apontados como referência de moradia: Felipe Camarão, Passo da Pátria e Mãe 

Luíza. São bairros historicamente estigmatizados pela recorrência de 

representações de criminalidade e violência, como mostra  o TABELA 7: 
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TABELA 7: Cidade de residência (%) 
CIDADE F % 

Natal 4 11 
São Gonçalo do Amarante 1 11 
João Câmara 1 11 
Mossoró 1 11 
Rio do Fogo 1 11 
Campo Grande 1 11 
TOTAL 9 100 

                                    FONTE: Pesquisa de campo 
 

 

Sobre esse tópico, o trabalho de Rodrigues (2006) revela a perspectiva de 

perceber a relação entre a violência e a pobreza sob uma ótica diferenciada.  

É através da variável moradia que as dimensões econômicas, sociais e dos 

direitos ajudam a compreender a dinâmica da violência. O mais interessante é 

entender que apenas o fator da renda não daria conta de explicar a inter-relação 

entre pobreza e criminalidade, uma vez que, segundo a autora, podem-se encontrar 

tanto espaços urbanos precários com grandes taxas de homicídio como também 

cidades com renda desfavorecida e taxas de homicídio igualmente baixas. Aliado a 

isso, caracteriza as moradias precárias, como tendo: 

 

 

Graves déficits de serviços urbanos básicos, tais como saneamento, 
pavimentação e iluminação das ruas que, aliados à condição de 
ilegalidade/irregularidade das habitações, tendem a acarretar graves déficits 
também em termos de outros serviços públicos, tais como os de educação e 
saúde e inclusive os de proteção e segurança, devido às dificuldades 
espaciais e legais para a implantação de postos de saúde, escolas, 
patrulhas policiais, assim como a alocação de profissionais. (RODRIGUES, 
2006, p.10). 
 

 

Entretanto, quando se trata do local de moradia precária, outras nuances 

relacionadas à “atuação das agências, de justiças e seguranças oficiais, novas 

oportunidades para o crime e um determinado tipo de sociabilidade local” 

(RODRIGUES, 2006) aparecem como as variantes analíticas para as recorrências 

de altas taxas de criminalidade e violência. Por exemplo, em alguns contextos, 

inserem-se caracteres da idéia de “bandidos e mocinhos” nas práticas de 

sociabilidades para a comunidade local. Vê-se isso nas substituições das práticas de 
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justiça e segurança pelo comando do tráfico; e serviços a serem realizados pelo 

estado através grupo de extermínio.  

Ainda sobre a moradia, a autora conclui que os grupos populacionais que 

habitam as moradias precárias sofrem as desvantagens sócio-econômicas 

relacionadas aos serviços básicos, ao mercado de trabalho e à educação. 

 

F) Os filhos das Filhas 

 

Os dados sobre a caracterização familiar no período da socialização primária 

mostram que as adolescentes têm filhos. Assim, a presença dos filhos como parte 

das experiências vivenciadas por essas adolescentes apareceu cedo. A experiência 

materna, nessa condição, por um lado mostra um ponto de tensão nas suas vidas, 

pois, os desdobramentos de prover e educar os filhos acabam ficando 

comprometidos.  

 
GRÁFICO 6: Entrevistadas com filhos (%) 

 
 
 
 

  
 

 

 

                  Fonte: Pesquisa de campo 

 

Durante a pesquisa, deparei-me com quatro casos de adolescentes que 

tiveram filhos. Vale descrever brevemente os relatos de vida a partir da experiência 

de ser mãe. Primeiro, o caso de Baby (18 anos), filha adotiva que teve sua filha no 

período próximo à admissão no CEDUC/Padre João Maria. Ela costumava sempre 

mostrar a foto da sua filha que também teve que ser adotada, em virtude da sua 

família optar por não assumir a criança. 

Natália (17 anos), entregue pela sua mãe aos avôs paternos, após a morte de 

seu pai, teve seu único filho, na época com 1 ano e 5 meses, e que encontra-se 

também abrigado em uma instituição da FUNDAC/RN. Ele será destinado à adoção. 

Sua referência de família é entrelaçada pelas dificuldades financeiras pela falta de 
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carinho e atenção, prevalecendo mais a presença das relações de amizades na 

condução da sua carreira moral. Segundo Erving Goffman (1988, p.50), “não só as 

experiências das pessoas são identificadas retrospectivamente com momentos 

decisivos, mas também as que já foram superadas podem ser empregadas assim”.  

Dede (16 anos), no quarto mês de gravidez, chegou à Unidade. Ela morava 

com a família nuclear no Estado de São Paulo-SP, sob a tutela de parentes 

próximos que não mais a aceitavam enquanto tutelada. Como o relacionamento com 

o pai da sua filha era instável e ela se via na obrigação de cumprir a MSE, foi 

encaminhada para um abrigo junto a sua filha, já que durante o período de três 

meses de nascimento da criança ficou impedida de permanecer na instituição, pois 

assim rege a lei. 

Já Rainara (18 anos), depois apreendida, acabou por ser separada da sua 

filha de 9 meses, que ficou sob os cuidados da sogra. A experiência de ser mãe teria 

motivado a aproximação da adolescente com o mundo do trabalho; fez com que ela 

viesse a ter “mais responsabilidade”. Deixando evidente a preocupação sobre como 

os cuidados que a filha poderia estar recebendo e sentimento da ausência da filha, 

apontado como sendo o vetor para o arrependimento da prática do ato infracional. 

Poder-se-ia discutir os pontos em comum nessas histórias, para buscar 

entender o significado de ser mãe quando se está em situação de privação de 

liberdade. Certamente, não cabe uma análise generalista dos fatores, porém, nesse 

contexto representativo, é lúcida a diferença das questões mais gerais que 

costumam envolver as discussões de maternidade e adolescência na nossa 

sociedade, envolvendo papéis de gênero relacionados ao masculino e ao feminino; 

as estratégias acionadas quando da constatação da gravidez.      

Alguns contextos sociais de vivência da paternidade e da maternidade na 

adolescência53 indicam que, para a maioria dos jovens, o ideal de pai e mãe situa-se 

em papéis culturalmente atribuídos ao masculino e ao feminino. Assim, por exemplo, 

a presença masculina no cuidado e educação dos filhos torna-se algo secundário, 

porém indispensável, já que muitas vezes as estratégias de cuidado da criança 

inserem o pai como provedor, ao passo que educa e cuida dos filhos. Verificou-se 

que ser pai consiste no ato de assumir uma responsabilidade ou condição social e é 

                                                        
53 As reflexões fazem parte dos resultados do Projeto de Pesquisa em que participei como bolsista 
PIBIC/CNPQ “Ser Pai, Ser Mãe, Ser Jovem”, sobre gravidez na adolescência, realizada no ano de 
2007 no âmbito do Programa de Assistência à Saúde sexual e Reprodutiva da Adolescente, da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJEC). 
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algo exterior à identidade masculina, enquanto que a maternidade é algo inerente à 

mulher; talvez seu único destino. 

Além disso, muitas jovens não associam a gravidez na adolescência a um 

erro ou problema, mas talvez a uma possibilidade de “ser mulher” ou, como afirma 

Cláudia Fonseca (2004), confira um “status de adulto”, bem como parte de um 

projeto de vida, apesar de elas sempre apontarem o trabalho e o estudo como 

perspectivas. 

Porém, no contexto da pesquisa, esses desdobramentos são reconfigurados 

em virtude de uma boa parte das adolescentes não conseguirem ficar com os filhos.  

 

 

3.1.2 DINÂMICA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

 
 

A) Renda familiar 
 

O TABELA 8 mostra a constatação ancorada na renda familiar mensal de “até 

1 salário mínimo” e/ou “entre 1 e 2 salários mínimos”. Cada variável equivale a 33% 

das entrevistadas. 

 Duas fronteiras coexistem na relação da pobreza com a criminalidade e a 

violência, arroladas com a representação, para as adolescentes que cometem ato 

infracional, das instituições serem “depósitos” de pobres. Como se, por um lado, 

quem cometesse práticas dissidentes fossem apenas os pobres, por outro, fosse 

lembrado o antigo preceito da FEBEM – onde as crianças e adolescentes eram 

asiladas pela situação de pobreza. A herança dessas representações 

estigmatizantes acaba por ser nutrida pelas condições sócio-econômicas e também, 

como discutido acima, de moradia, dentre outras.  

 
TABELA 8: Renda familiar (%) 

FAIXA DE RENDA F % 
Até 1 salário mínimo 5 56 
Entre 1 e 3 salários mínimos 3 33 
4 ou mais salários mínimos 1 11 
TOTAL 9 100 

                                FONTE: Pesquisa de campo 
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A despeito disso, o trabalho de Fonseca (2006) dá  vazão à questão do papel 

da FEBEM na circulação de crianças diante dos processos de adoção. Torna 

evidente o “pretexto” das mães de entregar seus filhos para a instituição, na situação 

de pobreza em que a família vivenciava.  

Com isso, “a condenação moral das mães pobres que usam o orfanato como 

internato (submetido, mais por conveniência do que por necessidade) salienta a 

contradição inerente neste objetivo da FEBEM, pois legitimar as demandas das 

mães seria reconhecer o caráter crônico da miséria”. (FONSECA, 2006, p.113).  

Soma-se a isso as reconfigurações de família que transcorrem as 

experiências quando da responsabilidade familiar em situações de pobreza.  

Embora não concordando com a idéia de “complexo industrial” sucedido no 

comportamento de encarceramento dos EUA, nos anos 80, a nova idéia de 

administração da pobreza, segundo Loïc Wacquant (2008), seria a forma 

penitenciária, como desviante da idéia do walfare (bem-estar social) de 

responsabilidade do Estado.  

Ao apontar que o encarceramento convinha servir como dispositivo de 

controle populacional diversificado no século XIX, o autor aponta elementos para 

reflexão de que “o lucro com prisões não é a causa principal, mas uma 

conseqüência secundária e incidental do desenvolvimento hipertrófico do aparato 

penal” (WACQUANT, ibid. p. 17), apontando os desdobramentos da necessidade de 

reformar social e as ações sociais que se utilizam da economia e da moral no 

enfretamento ao crime, para justificar cada vez mais os encarceramentos.     

Para o autor, a pobreza, a periferia e a marginalidade estão são intrínsecas 

quanto a possibilidade de se confundirem. Quanto a esse ponto, o autor chama a 

atenção para o entendimento dos contextos específicos, para que possamos 

entender os “marginais da cidade”. 

Uma das primeiras análises encontradas em Os condenados da cidade 

(WACQUANT, 2005), sobre as zonas periféricas nos Estados Unidos e na França, é 

“a dimensão especificamente racial da exclusão urbana nas metrópoles norte-

americanas”, e as “estruturas políticas estatais que assumem um papel decisivo na 

união de cor, classe e posição social em ambos os lados do Atlântico”, como 

também, no que diz respeito à marginalidade. Apontando um importante elogio às 

pesquisas sociais nesse campo, refere-se aos conceitos analíticos que uma vez 

“construídos por ela, acabam por desvendar e compreender as camuflagens da 
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marginalidade, bem como sua posição na”estrutura socioespacial da metrópole””, 

distinguindo-se dos conceitos folclóricos utilizados pela administração pública, 

autoridades urbanas e população (WACQUANT, 2005, p.10) 

Da mesma forma analisa os problemas cotidianos e os comportamentos 

violentos que marcaram os Estados Unidos, França e Inglaterra nos anos 90. As 

conseqüências da repercussão desses levantes (cuja consideração de origem foi 

elaborada pelas classes menos abastadas) são abordadas por questões 

econômicas, sociais e políticas, assim como, nos nossos dias, através de 

transformações econômicas e sociopolíticas que se reforçam entre si. (WACQUANT, 

ibid.).  

Wacquant aponta, ainda, como conseqüência da transformação econômica e 

sociopolítica (devido à violência estrutural), a dualização da metrópole produzida 

pela polarização das classes. Por um lado, a violência vem de baixo, por outro a 

violência vem de cima. 

Ainda nessa discussão, o autor chama a atenção para três componentes 

principais que marcaram a conseqüência da violência vinda de cima: a 

desproletarização, a segregação e a estigmatização das classes populares que são 

obrigadas a conviver com empregos desqualificados, como discorre o autor: 

 

 

(1) Desemprego em massa, persistente e crônico, representando para 
segmentos inteiros da classe trabalhadora a desproletarização que traz em 
seu rastro aguda privação material; (2) exílio em bairros decadentes, onde 
escasseiam os recursos públicos e privados à medida que a competição por 
eles aumenta, devido à imigração; (3) crescente estigmatização na vida 
cotidiana e no discurso público, tudo isso ainda mais terrível por ocorrer em 
meio a uma escalada geral de desigualdade[...] (WACQUANT, ibid., p.25). 

 

 

O que vai de encontro à condição de o indivíduo ser reconhecido pela 

dignidade oferecida pela oportunidade de trabalho e elevação do poder de compra. 

Parafraseando o autor, pode se dizer que esse cenário atingirá diretamente a classe 

dos jovens, pois se tornou a classe alvo, pelo fato de estar no momento de transição 

e captação de recursos na construção da personalidade de indivíduo social cidadão.  
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B) Estado civil e relações familiares 
 

Quanto ao estado civil das adolescentes, registrou-se que o percentual de 

56% delas encontrava-se junto a companheiros ou companheiras no momento da 

apreensão. Das 09 entrevistadas, 05 moravam com o/a companheiro/a. Dentre as 

solteiras, 01 morava com o pai e a madrasta, 02 moravam com a mãe e irmãos, 01 

morava com a avó. Cf. GRÁFICO 7: 

 

GRÁFICO 7: Estado civil das entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               FONTE: Pesquisa de campo 

 

É interessante observar nos gráficos a modificação de moradias (Cf. TABELA 

7), antes da entrada na instituição e depois de saída dela. Isso concorda com as 

considerações dos estudos que abordam o abandono dos companheiros quando as 

mulheres são apreendidas. O contrário se dá com os adolescentes do sexo 

masculino, pois estes recebem das companheiras e das mães a devida assistência.  

Quanto às relações familiares, buscou-se analisar o apoio da família 

dispensado às adolescentes. Todas as entrevistadas declararam receber algum 

apoio da família diante da inserção na Unidade. E, de forma unânime, através da 

figura da mãe. 

As adolescentes informaram que as mães apóiam-nas com conselhos 

referentes ao distanciamento das drogas, companhias, amizades. Algumas frases 

como: “isso não é vida de ninguém”, “essa vida só tem dois caminhos: é cadeia ou 

cemitério”, “vá crescer e ser alguém na vida”, “tome juízo”, “tenha vergonha na cara”, 

são comuns nos discursos das mães apontados pelas entrevistadas.  
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Embora, as afirmações mostrem o apoio através dos conselhos sobre como 

as adolescentes devem seguir suas vidas, Fonseca (2006) acredita que o mito da 

família desestruturada não pode se efetivar completamente, pois os não-exemplos 

trazem referências a limitações educacionais, sociais e financeiras. Somados às 

sociabilidades, dão eles dão o contorno da situação das adolescentes. A exemplo 

disso vê-se o caso de Rainara (19 anos). A mãe dela também se encontra no 

sistema prisional, por ter cometido furto. Dentre outros casos, também relacionados 

com a situação econômica da adolescente, está o de Emanuela (16 anos), que 

morava com a mãe e com uma amiga da mãe. As três viviam das faxinas que a mãe 

realizava semanalmente.  

Sobre a reação da família à infração, as adolescentes, exceto uma, 

responderam que a família reagiu mal: “Nunca precisei tá numa delegacia, hoje eu 

tô”, “vida de vagabunda”. Emily Eloá (17anos), que matou o pai, justificou a reação 

positiva da família ao seu ato, porque esta acompanhara seu sofrimento frente às 

agressões físicas e sexuais enquanto estava na companhia do pai. 

É recorrente no histórico familiar das adolescentes depoimentos de perda e 

abandono por parte dos familiares. Por isso, há a preocupação da coordenação do 

CEDUC/Padre João Maria em relação à “negação” da família quando as 

adolescentes retornam ao ambiente familiar.  

Muito embora a família também apareça nesse contexto de interlocutores das 

relações institucionais exercendo o papel de motivadora, não se pode deixar apontá-

la como agente desestruturador quando provoca decepções e negligencia, por má 

condição econômica e má educação, dentre outras.  

Berger e Luckmann (2006) discorrem sobre a interiorização da criança sobre 

o mundo dos pais como sendo “o Mundo”. 

 

 

Algumas das crises que acontecem depois da socialização primária são de 
fato causadas pelo reconhecimento de que o mundo dos pais não é o único 
mundo existente, mas tem uma localização social muito particular, talvez 
mesmo conotação pejorativa (BERGER; LUCKAMNN, 2006, p.149). 
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Natália (17 anos) quando criança fora criada pelos pais e depois entregue aos 

avós paternos. Os pais teriam muitos problemas que, segundo a adolescente, 

ocasionaram a morte do pai. Em uma entrevista, a adolescente declarou: 

 

 

Aí um dos amantes da minha mãe foi para o barco, no rio Potengi. Aí é 
negão, que é o nome do cara é Bombinha, que é o filho. Aí meu pai tava no 
barco com eles. Aí, eles disse ‘vamos pescar, Romário’, que era meu pai. 
Romário disse ‘bora’. Ai eles foram. Quando chegou no meio do mato, no 
rio. Minha mãe disse que era pra virar o barco. Aí virou. Aí eles, como sabia 
nadar, sobreviveu. Meu pai como não sabia, morreu afogado. Minha mãe 
que planejou a morte do meu pai. Aí depois que coisou, ela tava em casa de 
resguardo da minha irmã. Aí eles vieram de volta pra casa e meu pai foi 
achado em Santa Rita54. (Natália, 17 anos). 
 

 

Nessa situação em que a adolescente teria cometido “ato infracional com 

ameaça à vida”, tem-se um quadro diferenciado de abandono e desestruturação 

familiar. 

É relevante apontar, ainda, outra situação em que a família interage de modo 

diferente ao fato de a adolescente ser interna. Refere-se aqui ao caso de uma 

adolescente com treze anos de idade. Seu pai inconformado com sua atitude de 

cometer um homicídio, não consegue esconder a tensão e o desespero diante da 

situação. É visível o drama familiar, durante a visitação. Apenas mais um dos pais 

também reagiu assim. 

 

C) As visitas 

 

As entrevistadas informaram que recebem visitas de mães e companheiros. 

                                                        
54 Litoral Norte da Cidade de Natal-RN. 
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GRÁFICO 8: Recebe visitas (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
             FONTE: Pesquisa de campo 

 

Durante uma ocasião da pesquisa de campo em que pude acompanhar a 

primeira visita de um pai à filha interna na Unidade, presenciei a exaltação dele em 

negar-se a passar pela revista, alegando não haver necessidade. Como ele não quis 

submeter-se ao procedimento, a coordenação tomou a decisão de deixar a visita 

ocorrer na sala de coordenação e não no refeitório (lugar voltado também para essa 

finalidade).  

Foi uma visita incomum, ouvia-se gritaria e choro. A indignação do pai que 

chamava a atenção da filha na tentativa de fazê-la enxergar o ato cometido era o 

motivo. 

Como não bastasse toda a aversão pelo ato cometido pela filha, a família da 

adolescente (constituída pelo pai, a mãe e um irmão ainda pequeno), foi desfeita 

pelo divórcio, cujo motivo fora informado pela própria adolescente: “meus pais 

separaram porque meu pai colocava culpa na minha mãe pelo que eu fiz”. (Glenda, 

16 anos).  

A aliança e o casamento na sociedade moderna são caracterizados como 

escolha recíproca, baseados nos critérios afetivos, sexuais e pela noção de amor, 

como sendo opção dos sujeito envolvidos, embora sofra influência da família de 

origem (VELHO, 1983). Quando há a separação dos pares, a “reestruturação e o 

remapeamento do campo social” ocorrem, e o conjunto e a rede de relações são 

profundamente alterados. As relações de parentesco ficam, então, significativamente 

desestruturadas, principalmente, por falta de afinidades (Ibid.). Os filhos, por sua 

vez, são enfatizados como peças importantes para a integração ou desintegração 

dos laços familiares.  



 131 

O fato de o pai responsabilizar a mãe pela autoria do ato infracional cometido 

pela adolescente revela o imaginário da sociedade moderna, em que a mãe tem o 

papel de educar os filhos, enquanto os pais de provê-los. Com isso, a disputa por 

legitimidade, prestígio, estima e reconhecimento social ocorre muitas vezes quando 

um dos membros é tido como “verdadeiro réu”. Nesse momento se questiona a 

responsabilidade pelo fim da aliança, com também os papéis associados ao 

masculino e ao feminino (Ibid.). Isso justifica o fato de o pai, na ocasião da visita 

social, ter afirmado: “Você acabou com a minha vida, eu não tô nem saindo na rua 

com vergonha, não consigo nem dormir mais de noite”.  

Nesse contexto, o homicídio cometido pela filha do casal foi além: ele 

desencadeou perturbações de ordem social, mental e moral, também na família. 

 

D) Rede social e relação de confiança 

  

Ao pensar a respeito do conceito de rede social, procurou-se analisar os 

aspectos importantes. A princípio, verificou-se o apoio às adolescentes na esfera 

institucional, fundamentado na indicação das entrevistadas em relação ao auxílio 

recebido nos momentos de dificuldade. Esse auxílio refere-se aos favores solicitados 

pelas adolescentes e obrigações (benefícios concedidos perante os direitos das 

adolescentes). 

Foi visto, também, que as demandas das adolescentes são supridas pelas 

educadoras, como indica a TABELA 9. A maioria das demandas versa sobre as 

necessidades que compõem o cotidiano institucional e envolvem a mediação da 

coordenação nas necessidades mais complexas como, por exemplo, no processo 

judicial, troca de dormitórios, contato com familiares em dias não dedicados a essa 

prática, dentre outras. 
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                           TABELA 9: A quem recorrem as adolescentes (%) 

A QUEM RECORREM F % 
Educadoras 4 44 
Coordenação 1 11 
Adolescentes 1 11 
Deus 1 11 
Não confiam em ninguém 1 11 
Outros 1 11 
TOTAL 9 100 

                                    FONTE: Pesquisa de campo 
 

Acerca do aspecto das relações de redes sociais na instituição, percebem-se 

dois pontos, o primeiro corresponde ao universo da amizade das entrevistadas. 

 

TABELA 10: Relações de amizade 

AMIGA DE F % 
Adolescentes 5 56 
Educadoras 1 22 
Deus 1 11 
Não confiam em niguém 1 11 
TOTAL 9 100 

                                    FONTE: Pesquisa de campo 
 

O outro ponto refere-se aos apontamentos de escuta dentro da unidade, 78%.  

 

GRÁFICO 9: Quem mais as ouve? (%) 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                      

                                      FONTE: Pesquisa de campo 
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3.2 PRÁTICAS DISSIDENTES DA GENEALOGIA DO GÊNERO A ANTIPATIA DO 
GÊNERO 
 

 

É relevante debater a preocupação sobre as discussões destinadas aos 

estudos de gênero. Assim, faz-se alusão ao esboço de Cláudia Fonseca (1996) a 

respeito dos “estudos sobre a mulher”, apontados em sua obra Uma genealogia do 

gênero, como reconfigurações que mais tarde resultaram na idéia de se estudar o 

“gênero enquanto objeto de investigação”. A partir disso, a utilização do conceito de 

gênero amplia a discussão para a esfera do universo relacional em que a mulher 

está inserida, buscando entendê-la em contextos variados e em relação aos 

homens, destinando, assim, certa responsabilidade aos papéis socialmente 

construídos por eles, especificamente, e, por outro lado, ressalta-se a importância 

das mulheres postas frente a eles, no seu espaço de atuação. Discorreu melhor a 

autora sobre os programas para Women’s studies, durante os anos de 1960: 

 

 

Durante essa década, pesquisadores foram diretamente 
inspirados pelo movimento feminista que denunciava as 
variadas formas de discriminação e violência perpetradas 
contra o sexo feminino. A pesquisa consistia em tornar 
manifesto os mecanismos de dominação com o intuito de 
corrigir distorções e instituir uma nova igualdade entre os 
sexos. (1996, p.6) 

 

 

Ao nosso estudo, interessa entender que, a partir do envolvimento da mulher 

nas práticas de violência e criminalidade, esta incorre, na mesma importância, no 

risco de ser, desta vez, marginalizada, pela “antipatia” gerada no âmbito dos estudos 

de gênero.  

Concordando com as práticas dissidentes consideradas por Cusson, no 

campo das expectativas, normas e valores, uma vez que “o desvio surge de 

imediato como uma atividade que ilude uma expectativa e viola uma norma social ou 

que nega um valor”. (CUSSON, 1995, p. 415). 

Estudar a genealogia da violência por essa via de análise dá a impressão de 

estar seguindo na “contramão”. É notória, na atualidade, a preocupação com a 

mulher no contexto de violência. Contexto este que não contempla o exercício da 
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violência das mulheres e sim nas mulheres. Por não serem as que ferem, maltratam, 

matam etc. Do contrário, são elas que sofrem; são as vítimas. Portanto, ter o 

conhecimento de outras situações que envolvam as temáticas mulher e violência é 

ampliar as concepções de indivíduo e suas relações sociais, pois a violência é um 

fenômeno geral e homogêneo; é fragmentado às especificidades, aos contextos.  

Analisar a partir do gênero a situação de mulheres adolescentes em situação 

de prisão é entender, em primeiro lugar, que a violência pode atingir uma totalidade 

disseminada por códigos e condutas pertencentes a um grupo ou a ações individuais 

incorporadas socialmente. Pode-se, então, fazer a reflexão de que, apesar da 

recente evidência da presença de mulheres no crime, o universo da criminalidade é 

entendido como masculinizado. Logo depois encontramos, além de uma situação de 

violência, a condição da violência, em que o ato de cometer o crime tanto é 

proveniente de uma cultura violenta, (por exemplo, o fato de crescer num contexto 

delicado de violência), quanto pode derivar de apenas uma ação determinante. 

A emergência da mulher no crime é “desacreditada” por ir de encontro às 

expectativas sociais do comportamento feminino. Por infringir não apenas leis 

jurídicas. Os aspectos morais são bastante inquiridos, conferidos pelo dicotômico 

pólo da esfera privada e pública, em que o primeiro corresponde ao lugar 

supostamente destinado a elas como sendo seu ambiente natural: a casa; o lar. 

Enquanto o ambiente da rua corresponde ao vínculo propício à transgressão. Como 

melhor desenvolve Manuela Cunha (1994, p.25) acerca da contribuição da mulher 

para o Estado Novo, 

 

 

Por detrás deste tema encontra-se uma visão dicotômica do feminino, a 
cujos pólos correspondiam a mulher recatada, casta, doméstica e maternal, 
e a mulher freqüentadora da esfera pública, devassa, descurando ou 
atentando contra as responsabilidades familiares e domésticas 
supostamente inscritas na sua natureza. As delinqüentes eram duplamente 
desviantes pelo fato de a transgressão da legalidade que as conduziu à 
prisão ser de uma forma ou de outra concomitante com a negação das 
normas que definem a conduta feminina apropriada. Dado o conteúdo 
diverso dos padrões de moralidade masculinos e femininos, o problema não 
se colocava do mesmo modo para os delinqüentes, desclassificados 
enquanto membros do corpo social, mas geralmente não enquanto 
membros do seu gênero. 
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Logo que a autora discorre sobre o papel da mulher no contexto família e 

sociedade (Estado), podem-se perceber as representações sociais sobre a 

feminilidade nas instituições prisionais. Ela acredita que a convivência das mulheres 

com tipos diferenciados de carreiras criminais produz efeitos mais perniciosos que 

nos homens, pois “existia uma opinião de que a mulher consegue ser mais 

promíscua e moralmente mais denegrida sendo capaz de cometer qualquer crime”. 

(Idem). 

Considerando, como apanhado de suas elaborações, a autora avalia que as 

mulheres são vistas, moralmente, distantes entre si – o que distingue do que ocorre 

entre os homens. Então, o contato entre as mulheres nas prisões tende a ser 

negativamente influente. Quando se trata do cenário familiar e social, a “regulação 

moral” dispensada às mulheres faz com que sejam superiores aos homens; uma vez 

desviantes, denota-se serem ainda mais inferiores a eles. 

Em outro momento, num texto relacionado ao Seminário Nacional dedicado 

ao gênero, aos Direitos Humanos e à educação nas prisões55, o sistema prisional 

não aparece alvitre às mulheres. A atribuição da categoria gênero é pensada 

quando os reclusos são mulheres, pois falar de prisão é falar de prisão para 

homens. Logo, falar sobre prisões masculinas verifica-se o contraponto com prisões 

femininas (CUNHA, 1994). 

Do mesmo modo, Rosely Almeida (2001) revela, no seu estudo, um cenário 

em que a mulher não é apenas a vítima e subordinada às violências domésticas 

simbólicas, sejam de seus companheiros ou da sociedade em geral, mas aponta seu 

alcance à visibilidade pelos crimes cometidos, principalmente o homicídio. Além 

disso, alarga a discussão para o campo jurídico, questionando seu discurso 

relacionado aos crimes cometidos pelas mulheres, alegando fazerem parte de um 

discurso que ressalta o crime como uma característica feminina, portanto, 

 

 

A definição do crime em geral deixa de certa forma, despercebidas as 
especificidades dos crimes cometidos por mulheres naquilo que 
supostamente criminólogos e sociólogos chamaram de “criminalidade ou 
delinqüência feminina. Percebe-se que essa delinqüência é muito explicada, 
salvo explicações baseadas nos ‘modelos masculinos’ de criminalidade. 
Quando se trata do estudo de violência cometida pela mulher, essa é mais 

                                                        
55 O Seminário “EDUCAR O OUTRO – As questões de Gênero, dos Direitos Humanos e da Educação nas 
Prisões Portuguesas” foi organizado pela HUMANA GLOBAL – Associação para a Promoção dos Direitos Huma-
nos, da Cultura e do Desenvolvimento, em março de 2006, na cidade de Coimbra/Portugal. 
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uma vez posta em segundo plano. As mulheres continuam entre 
“parênteses”. (ALMEIDA, 2001, p.73). 

 

 

O discurso jurídico investigado não localiza apenas uma situação de violência 

da qual as mulheres são protagonistas, embora nesse contexto não sejam 

entendidas como tais, mas que refletem uma representação jurídica da “condição 

feminina”. Elaborando reflexões bourdiesianas, a autora aponta que os traços, 

marcadamente dominadores tanto de ordem objetiva como simbólica, via 

socialização dos papéis de gêneros, buscam colocar os indivíduos em lugares 

ajustados, diferenciados, inclusive quando se trata da delinqüência (ALMEIDA, 

2001). 

Assim, contextualizando os processos de socialização de gênero, vemos que 

a dominação não apenas abate as mulheres, mas o universo masculino também 

recai à sua “cilada”, embora isso ocorra para ambos, em posições diferenciadas. 

Nos escritos de Bourdieu que tratam da “virilidade e violência”, podemos 

perceber que a conjunção das violências objetivas e subjetivas, enquanto são para 

as mulheres “virtudes de abnegação”, para os homens as “representações 

dominantes” são formas prisioneiras de vitimá-los, pois, para estes a exigência de 

cumprir o chamado da virilidade ocorre “sob pena de renegar-se”. A mulher, por sua 

vez, interage com a situação de honra a fim de perdê-la ou defendê-la (BOURDIEU, 

1978a). 

Ainda sobre as representações jurídicas dos crimes cometidos pelas 

mulheres, a inglesa Shelley Klein discorre, em seu trabalho, sobre o caso de Myra 

Hindley, que junto com seu cúmplice assassinou quatro crianças na Grã-Bretanha e 

fora designada, até sua morte, como “mostro”. Verificou-se que o judiciário sempre 

rebatera seus pedidos de liberdade condicional devido às petições públicas e de 

familiares que fizeram inibir toda e qualquer concessão, em face aos tratamentos 

dispensados a outros presos acusados de crimes semelhantes, pois, 

 

 

Mulheres não assassinam crianças, portanto uma mulher que faz isso não 
pode ser mulher. Porém essa criatura também não é um homem; é pior que 
os dois, é um ser híbrido, uma aberração que não se encaixa em nenhum 
papel socialmente aceitável e, por isso, nunca deve ter permissão de voltar 
para a sociedade. (KLEIN, 2004, p.14) 
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Nesse apanhado sobre a condição de gênero na criminalidade, não é menos 

interessante acrescentar que a mulher é duplamente penalizada: pelo crime que 

cometera e por ser mulher. 

O cenário da violência em que a mulher se encontra concorda com as 

discussões sociológicas em torno da noção de desvio. Neste caso, as proposições 

dispostas na sociedade sobre desvio podem, rapidamente, ser representadas pelas 

mulheres no universo criminal, dentre outros motivos, por recepcionarem uma 

grande parte das repressões sociais, por exemplo, a repressão sexual.  

Sobre a “definição do desvio”, Cusson (1995, p. 413) postula que se trata de 

um “conjunto de comportamentos e de situações que os membros de um grupo 

consideram não conforme as suas expectativas, normas ou valores e que, por isso, 

correm o risco de suscitar condenação e sanções de sua parte”.  

Dando continuidade ao postulado, o autor estende suas explicitações sobre 

as “expectativas”; a “interação” e a “distribuição” das estatísticas dos desvios. As 

expectativas são definidas por serem iludidas pelos desvios cometidos, violando a 

norma social e negando valores. Ao falar da interação, ele dialoga diretamente com 

Émily Durkheim, na tarefa de identificar a função da interação, uma vez que se 

entende a interação, entende-se o desvio. Através da condenação de um ato é que 

se constitui o crime. Para este fato o autor chama a atenção por perceber a 

influência da Sociologia, que define, assim, o desvio. Já a distribuição das 

estatísticas do desvio, se dá pela raridade do próprio desvio, ou seja, quanto menor 

for a incidência nas estatísticas, mais raro o desvio. 

A análise de Durkheim utilizada por Cusson explicita o que se seria a 

interação no desvio quando afirma: “não o reprovamos por ser um crime, mas é um 

crime porque o reprovamos” (DURKHEIM apud CUSSON, 1995, p. 52). Portanto, o 

produto do juízo de valor é o desvio, dado que a reação que o desvio provoca é 

constituída na interação entre o desviante e quem percebe o desvio. É na relação 

entre essas duas partes que se constitui o todo da relação no mundo do desvio: a 

interação. No nosso trabalho o que se espera das mulheres é que não transgridam 

as normas de construção social a elas imbuída. 
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3.2.1 Práticas desviantes 

 

 

A) Drogas 

 

Nesse contexto de pesquisa, é interessante assinalar o uso de drogas pelas 

adolescentes, dado que os apontamentos baseados nas declarações das 

adolescentes revelam que todas as entrevistadas já utilizaram drogas. A média de 

idade de utilização de drogas pela primeira vez é de 14 anos, sendo a idade mais 

nova de 11 e a mais velha de 15 anos.  

Dentre os questionamentos presentes no formulário de entrevista, o das 

drogas era o que mais exaltava as adolescentes, o que deixava evidente o 

contentamento de falar do assunto, principalmente quanto maior fosse o número de 

drogas utilizado por elas. 

 

TABELA 11: Tipos de drogas utilizadas 

 SIM NÃO 

DROGA F % F % 
Maconha 7 78 2 22 
Cigarros 7 78 2 22 
Cocaína 6 67 3 33 

Bebida alcoólica 5 56 4 44 
Loló 4 44 5 56 
Crack 3 33 6 67 
Cola 3 33 6 67 

                                   FONTE: Pesquisa de campo 

 

Como consta na TABELA 11, dentre os psicoativos utilizados pelas 

adolescentes, a maconha é a mais usada, bem como a mais apontada como 

primeira droga a ser experimentada. Isso se deve, dentre outros motivos ao fato de a 

maconha ser uma das drogas mais acessíveis, ter “preço baixo” (por rendimento), 

ser socializável e pelo efeito do “uso por prazer” (BECKER, 2008).  

Segundo Becker, a representação sobre o uso da maconha para os outsiders 

é desenvolvida ao passo em que a experiência do uso aumenta. Assim, ele dialoga 

com Cusson, quando este entende que “essa acessibilidade progressiva aos 

alucinógenos e aos narcóticos inscreve-se num processo que é, simultaneamente, 
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efeito do aumento da procura e causa de uma nova procura”. (CUSSON, 1995, p. 

444). 

Para o autor, problematizar o uso da maconha é crucial para discutir as 

teorias sobre o desvio. Pois, 

 

 

Ilustra a maneira como motivos desviantes realmente se desenvolvem no 
curso da experiência com a atividade desviante. Para reduzir uma 
argumentação complexa a poucas palavras: invés de os motivos desviantes 
levarem a comportamento desviante, ocorre o contrário; o comportamento 
desviante acaba por produzir a motivação desviante. (BECKER, 2008, p. 
51). 

 

 

As amizades são as mais apontadas pelas adolescentes como condução ao 

uso de drogas. “Nos discursos sobre as influentes companhias, essas amizades 

acabam sendo incentivas para sair de casa, desobedecer à família e praticar atos 

infracionais”. (ASSIS, 2001, p. 135).  

Em conformidade com o trabalho de Travis Hirschi, Causes of delinquency 

(1969), Cusson (1995) apontou o enfraquecimento da ligação entre o adolescente e 

a sociedade como causa da “delinqüência”56 juvenil. Em primeiro lugar, como causa 

da deliqüência, aponta a “afeição” a outro que motive o indivíduo a considerar suas 

expectativas; em segundo, refere-se ao envolvimento do adolescente com os 

projetos de vida que se distanciam da suas condições reais; em terceiro, a imersão 

nas atividades profissionais que não privilegiam tempo disponível para o lazer; e, por 

último, a interiorização da idéia puramente de acatamento das leis. (HIRSCHI apud 

CUSSON, ibid.). 

Esses desdobramentos acabam por revelar as conseqüências que remetem à 

desintegração familiar, e ressalta a relação negativa entre o uso toxicômano e a 

desintegração social do indivíduo.  

A família também acaba oferecendo, em muitos casos, a influência direta ou 

indireta para a imersão nas práticas criminais. Veja-se o caso de Lili (16 anos), cuja 

autuação envolve o homicídio, em virtude do envolvimento da mãe com negociações 

de drogas – o que as levou ao destino do cárcere.  

 
                                                        
56 Apesar da característica elucidativa do termo sobre a condição desviante dos adolescentes, o uso 
das aspas refere-se à atenção em abonar o teor pejorativo do termo. 
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B) Violência recebida e violência dada 

  

O fato de a maioria das adolescentes afirmarem ter sofrido algum tipo de 

violência, contextualiza o discurso que justifica o envolvimento das adolescentes 

mulheres com o universo de violência e criminalidade. Assim, em entrevista, uma 

das funcionárias que trabalha na FUNDAC/RN há oito anos afirmou acreditar que: 

 

 

A adolescente mulher comete ato infracional pelo contexto de vida. Pela 
vivência e pelas agressões que ela sofre e pelas violências que presencia, 
muitas vezes dentro de casa, vendo a mãe sofrer violência, por exemplo. O 
homem não. A natureza do homem é de macho de demonstração do poder, 
de fazer isso para se engrandecer. (Entrevista com o Apoio técnico da 
Coordenadoria de Programas de Proteção Especial – CPPE). 

 

 

GRÁFICO 10: Já sofreu violência 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                    FONTE: Pesquisa de campo 

 
A ocorrência dos tipos de violência sofridos pelas adolescentes está disposta 

nesta ordem: sexual, psicológica e física. A violência sexual refere-se ao estupro ou 

tentativa de estupro. Embora o estupro seja uma forma da violência física, ele está 

aqui em separado pela complexidade de significado que comporta no universo social 

e psicológico da adolescente.  

A violência física aqui remete à prática de espancamento sofrida pelas 

adolescentes. A violência psicológica, por sua vez, acaba sendo aquela que 

acompanha as formas de violências anteriores. Desta forma, estão anteriores, 

contidas as ameaças, palavrões e demais tipos de coação: como constam nas 

TABELAS 12 e 13: 
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                                      TABELA 12: Violências sofridas (%) 
 
 
 
 
 
 
 
                                   FONTE: Pesquisa de campo 
 
                                            TABELA 13: Quem agrediu (%) 

QUEM AGREDIU F % 
Familiar 2 33 
Amiga(o)s 2 33 
Vizinhança 1 17 
Outros 1 17 
TOTAL 6 100 

 
                                    FONTE: Pesquisa de campo 

 
 
 

De acordo com Lévi-Strauss (1967), as ações humanas, como uma 

permanência, podem-se denominar como cultura que, por sua vez, é revelada 

através da observação de regras que possibilitam apontar regularidades de ações 

entre distintos grupos. Essas regras são definidas o indício das fronteiras entre o 

estado de natureza e estados de cultura. Nesse sentido, o incesto é tratado como 

regra cultural. Assim, o incesto constitui-se como via do fato natural, consangüíneo, 

para o fato cultural da aliança, e o rompimento dessa regra constitui um ponto de 

tensão na fronteira entre a natureza e a cultura diante dos padrões formais nas 

relações sociais. (LÉVY-STRAUSS, 1967). 

Das entrevistadas que informaram sofrer algum tipo de violência, todas 

indicaram que o agressor pertence ao seu círculo próximo de convivência (TABELA 

13). Assim, o agressor familiar mais apontado na maioria dos casos de estupro, bem 

como os espancamentos foi o pai ou padrasto. A mãe também fora apontada como 

agressora, responsável pelas agressões físicas e psicológicas. O fato de o círculo de 

amizade obter o mesmo percentual de atuação que a família faz referência às 

agressões físicas ocorridas na rua.  

É interessante pensar como o processo de sociabilidade em liberdades 

restritas proporciona ao indivíduo se comportar em desacordo com os padrões de 

 SIM NÃO 

FORMA DE VIOLÊNCIA F % F % 
Sexual 4 67 2 33 
Psicológica 2 33 4 67 
Física 2 33 4 67 

Assédio moral 1 17 5 83 
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estigmas, dissipados nos casos da “liberdade ampla”57, assim como no âmbito da 

sociedade, que possibilitaria a cristalização de uma imagem deturpada que, muitas 

vezes, poder-se-ia tornar um evento em detrimento de uma condição (o ato 

infracional), como é o caso do homicida na sociedade moderna contemporânea.  

Pierre Clastres (2004, p.234), em Arqueologia da violência, discute as idéias 

de Thomas Hobbes: “a ausência do Estado permite a generalização da guerra e 

torna impossível a instituição da sociedade”. Sendo a representação da sociedade 

primitiva, seja ela popular ou erudita, acaba representando a equação do mundo dos 

selvagens, que é análogo ao mundo da guerra. Nesse sentido os selvagens 

encontram-se exterior à sociedade. 

 

C) Da violência praticada 

 

 Os atos infracionais mais cometidos, em escala crescente de gravidade, são: 

dano ao patrimônio, furtos, roubos, envolvimento com drogas e homicídios. 

 

TABELA 14: Atos infracionais 

 
INFRAÇÃO COMETIDA 

 
Nº DE ADOLESCENTES 

Furto 02 

Roubo 01 

Tentativa de homicídio 02 

Homicídio 02 

Agressão 01 

Violência sexual 01 

TOTAL 09 

                            Fonte: Pesquisa de campo 

 

A idéia institucional sobre o desvio cometido pelas adolescentes centra-se na 

dualidade entre a escolha e as circunstâncias, entre o “normal e o patológico” 

(DURKHEIM, 1978a).  

 

 

                                                        
57 Utilizo esse termo para fazer menção a vida externa à instituição.  
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A minha idéia é assim, quando ela não tem na índole... O adolescente 
quando tem o caráter voltado pra criminalidade tem chance de mudança 
sim, e com apoio da família... Alguns casos aqui a gente tenta. Quando não 
é o pai, é a mãe, quando não é a mãe é o pai. É diferente né? Quando tiver 
ajuda. (Depoimento de uma Educadora do CEDUC/Padre João Maria)  

 

 

Embora haja necessidade de se comprometer com o contexto em voga, o 

conjunto de condições favorável dentro da Unidade propicia uma incorporação de 

condutas que são investidas pelas adolescentes no comportamento positivo. 

 

 

3.2.2 “No espelho”: as adolescentes por elas mesmas 

 
 
 

A cada refeição que fazemos juntos, a 
liberdade é convidada a sentar-se. A cadeira 

permanece vazia, mas o lugar está posto. 
(ARENDT, 1957) 

 

 

Apontar a impressão que o indivíduo tem sobre si mesmo, no contexto da 

pesquisa, além das representações realizadas sobre socialização primária e 

secundária, significa distender as dimensões que as adolescentes têm sobre seu 

passado, presente e futuro.  

Essas impressões, embora temporais, não são cronológicas; estão ligadas 

estreitamente à idéia de saída da instituição. Assim, estas impressões remetem às 

interpretações sobre o que as adolescentes falavam do que gostariam de ser no 

futuro e o que aprenderam lá para voltar à sociabilidade mais ampla. A instituição 

traz em si um marco entre o passado e o futuro.  

 

 “No espelho” foi a resposta que Emily Eloá (17 anos) deu para suprir o 

questionamento sobre “como as adolescentes se viam na instituição”. Apesar da 

resposta parecer trivial, foi exposta pela adolescente como resultado de sua 

avaliação sobre sua vida diante da admissão na Unidade. 

O contexto social que envolve a condição de internamento acaba por ter seus 

desdobramentos, enquanto experiência institucional, através do tempo de 

permanência na Unidade. Essa condição, porém, não está relacionada 
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simplesmente à demarcação cronológica, como visto anteriormente nas MSEs, mas 

atribuídas às referencias sobre o passado, presente e futuro58; ponto significativo no 

discurso. Embora, essas imagens estejam, no processo analítico realizado pelo 

pesquisador, comprometidas tanto por quem as constroem quanto para quem está 

construindo.  

Diante da forma como os indivíduos se vêem enquanto pessoas, só é 

possível interpretar através do fluxo do discurso social, na tentativa de salvar o 

“dito”, ou seja, objetiva a ampliação do discurso humano (MAUSS, 2003), pois o que 

é dito pelo informante é tão valioso para um antropólogo quanto os conceitos por ele 

estudados, a fim de manter a autenticidade da concepção de como uma 

determinada sociedade é vista pelo próprio indivíduo que nela está inserido 

(GEERTZ,1989). 

 

A) ...Passado 

 

Sobre a socialização primária das adolescentes, podemos observar os 

apontamentos das histórias de vida e as referências familiares presentes nos 

discursos, como consta na FIGURA 5: 

 

FIGURA 5: Impressões da socialização primária 

 
                       FONTE: Pesquisa de campo 

(Caderno de campo. Depoimentos das adolescentes internas, dados em momentos 

variados). 

Nas palavras de William Faulkner (Apud ARENDT, 1954, p.37), “o passado 

nunca está morto, ele nem mesmo é passado”. A autora explica que a idéia de 

tempo difere da noção histórica e é ininterrupto e possui uma cisão que tem como 

fronteira o Homem. 
                                                        
58 Impressões realizadas em a partir de entrevistas estruturadas e de atividades pedagógicas.  
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B) Presente 
 
 
A situação presente vivenciada pelas adolescentes na instituição e as formas 

de representação do “eu” evidenciadas na insatisfação delas, pela condição em que 

se encontram, relacionam-se ao que Goffman (1961) afirma sobre o tempo na visão 

dos seres humanos. Segundo ele, nós vivemos sempre no intervalo entre o passado 

e futuro, numa lacuna onde a existência trava uma batalha entre o passado e futuro. 

Permanecer por um longo estágio nesta lacuna explica, em parte, a insatisfação das 

adolescentes, enquanto internas, como consta na FIGURA 6: 

 
FIGURA 6: Impressões do presente 

 

                                           FONTE: Pesquisa de campo 
 

“Triste porque estou longe da minha filha, por isso me arrependo do que fiz!”. 

“É chato. Não vou dizer que é bom se não é...!”. 

“Me vejo uma pessoa sem vontade de... querer tá aqui!”. 

“Exemplo de vida: às vezes é bom e às vezes é pesado demais; ninguém pode fazer 

nada aqui...”. 

“Eu me sinto um nada!”. 

 “Tem gente que chega e me colocar pra cima e outra me coloca pra baixo!” 

“Triste, me arrependi porque fico longe da ‘coroa’!”. 

“No espelho, eu olho pra mim e não me vejo a pessoa como eu era antes. A pessoa 

normal”. 

“Nunca pensei que eu fosse matar uma pessoa”. 

“O impulso... Não era pra ser ela. Era pra ser eu...”. 

“É ruim, é péssimo ficar trancada”. 

“Minhas amigas conta que eu era presa”. 
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“Tô me vendo desesperada... Sei que tô pagando algo de errado... por estar presa e 

não poder ir pra casa”. 

(Caderno de campo. Depoimentos das adolescentes internas, dados em momentos 

variados). 
 

FIGURA 7: Impressões da instituição 

 

 

 

 

 

                         

                                FONTE: Pesquisa de campo 

 

Os desdobramentos dessas impressões e avaliações sobre suas vidas e os 

atos praticados recaem dia após dia, em todo momento da vivência em coletividade.  

A condição de interna, muitas vezes, é abrandada pela convivência, frente 

aos iguais (GOFFMAN, 1961), destoando a atenção do “motivo” de ser interna para 

outras interações coletivas. Diferente do que ocorre quando são colocadas em 

reflexão, onde são postas para pensar sobre suas faltas e redimir-se das ações 

praticadas, ou seja, das suas experiências temporais. 

 
C) O futuro a deus pertence... 
 
 

Acerca dos anseios para o futuro após sair da Unidade, os mais apontados 

são a idéia de mudança de vida, trabalho, laços familiares, afetivos e amorosos, 

como demonstra FIGURA 8: 
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FIGURA 8: Impressões sobre o futuro (I) 

 

                         FONTE: Pesquisa de campo 

 

“Não sei o que vou fazer...se eu vou morrer, se eu vou matar!...se vai melhorar”. 

“Arrumar um emprego... Penso em deixar de fumar... fazer uma nova vida com a 

minha mãe...”. 

“Sair daqui e voltar aos estudos...”. 

“Estudar e ir para São Paulo”. 

“Sei lá... trabalhar, investir no teatro, continuar vendendo artesanato” 

“Trabalhar, estudar e viver minha vida...”. 

“Estudar... Fiquei naquele quarto pensando... minha mãe dava conselho. Vivia de 

droga, de sair, de festa... Só pensava em amizade...”. 

“Ter um emprego, ser crente... pra ter uma vida melhor...”. 

(Caderno de campo. Depoimentos das adolescentes internas, dados em momentos 

variados). 

 

FIGURA 9: Impressões sobre o futuro (II) 

 

 
                 FONTE: Pesquisa de campo 
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É importante perceber que os anseios apontados após CEDUC/Padre João 

Maria partem da condição vigente como uma falha que tem como orientação a 

modificação de perspectivas positivas para que o futuro tão almejado aconteça.  

 

FIGURA 10: Impressões sobre a reeducação 

 
               FONTE: Pesquisa de campo 

 

Relacionando-se os processos de socialização primária e secundária 

descritos por Berger e Luckamnn (2006) à noção de reeducação empregada nos 

discursos dos interlocutores e legislações que, por sua vez, são internalizados pelas 

adolescentes, entende-se porque a característica desses procedimentos é a 

oposição: 

 

 

Na ressocialização o passado é reinterpretado para que se harmonize com 
a realidade presente, com tendência a retroprojetar no passado vários 
elementos que de modo subjetivo não eram acessíveis naquela época. Na 
socialização secundária o presente é interpretado de modo a manter-se 
numa relação contínua com o passado, com tendência a minimizar as 
transformações ocorridas. Por outra palavras, a base de realidade para a 
ressocialização é o presente, para a socialização secundária é o passado. 
[...] 
A institucionalização não é, contudo, um processo irreversível, a despeito do 
fato e as instituições uma vez formadas, terem tendência a perdurar. Por 
uma quantidade de razões históricas, o âmbito das ações institucionalizadas 
pode ser diminuído: em certas áreas da vida social pode dar-se uma 
desinstitucionalização. (2006, p.169).  

 

 

Ao buscar a apreciação para essas idéias, busca-se nas análises de Hannah 

Arendt, na sua obra Entre o passado e o futuro (1954). O intuito da autora é mostrar 

que o indivíduo, através da sua mente, procura compreender o que lhe ocorrera. 

Compreender, para ele, seria entrar em reconciliação com a realidade. 
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Caso fosse preciso escrever a história intelectual de nosso século, não sob 
a forma de gerações consecutivas, onde o historiador deve ser literalmente 
fiel à seqüência de teorias e atitudes, mas como a biografia de uma única 
pessoa, não visando senão a uma aproximação metafórica do que ocorreu 
efetivamente na consciência dos homens, veríamos a mente dessa pessoa 
obrigada a dar uma reviravolta não uma, mas duas vezes: primeiro ao 
escapar do pensamento para a ação, e a seguir, quando a ação, ou antes, a 
ter agido, forçou-a de volta ao pensamento”. (p.36) 

 

 

 Nesse sentido, as adolescentes, são destinadas à instituição e se deparam 

com as normas de ressocialização ou reeducação, como propostas do ideário do 

sistema de privação de liberdade que relaciona interação e práticas por meio, por 

exemplo, da reflexão.  

Contudo, observam-se esses dois pólos como destoantes – estão postos num 

período intermediário “rico de reflexão” determinado por “coisas que não são mais e 

por coisas que não são ainda”. (Id.ibid.).  

De acordo com a autora, essa reflexão – como herança da Filosofia, faz parte 

também da realidade que nos cerca, por isso mostra-se necessária para que 

entendamos os atos cometidos por nós ou por aqueles com os quais estamos 

envolvidos, a fim de tentarmos redimir de erros; é, pois, uma espécie de “momento 

da verdade”.  

 

 

Aí, aqui, com as orientações, com o trabalho que é feito, com as oficinas, 
com qualidade, com a terapia, tudo vai mudando. Elas vão mudando aquele 
comportamento, aquele sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, elas, elas 
ficam assim... (Depoimento de uma Educadora do CEDUC/Padre João 
Maria) 
 

 

A adolescente, ao analisar os desvios perante os atos infracionais (a 

homossexualidade, o uso de psicotrópicos, dentre outros) os perceberá como 

errados, transgressores; e, ao se imbuir de culpa, se arrependerá para se sentir 

pronta e segura para não errar novamente, pois a idéia do passado e do presente 

nesse combate passa a ser vista como força e não como fardo imbuído na obrigação 

em “desfazer-se” para remeter-se a um futuro promissor (ARENDT, 1954), então, 

ressocializa-se. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O fato de estar imersa no universo social de adolescentes autoras de ato 

infracional, cujo contexto institucional é análogo à situação de prisão no Brasil, é 

quase impossível não se render aos envolventes discursos de repressão, de 

violência, maus tratos, dentre outros. Entretanto, pesquisar e analisar o cenário 

institucional do Centro Educacional Padre João Maria, que demonstra um esforço 

considerável para colocar-se em conformidade com as normas judiciais e de 

legislação, aparentemente demonstrou dificuldade teórico-metodológica, pois as 

leituras produzidas acabaram por demonstrar situações de violência e deterioração 

(dentre outros aspectos), que acabaram por infringir, muitas vezes, os princípios dos 

Direitos Humanos.  

Estamos diante de um cenário que viabiliza entender, diante do esforço de 

colocar-se dentre as propostas de ressocialização, a tentativa de fazer com que a 

mulher adolescente encontre seu lugar em conformidade com as normas e 

expectativas esperadas pela sociedade, ou seja, espera-se que ela cumpra seu 

papel social de mulher e não cometa o desvio.   

 

 

A institucionalização não é, contudo, um processo irreversível, a despeito do 
fato de as instituições, uma vez formadas, terem tendência a perdurar. Por 
uma quantidade de razões históricas, o âmbito das ações institucionalizadas 
pode ser diminuído: em certas áreas da vida social pode dar-se uma 
desinstitucionalização. (BERGER; LUCKAMNN, 2006, p. 169). 

 

 

Assim sendo, podemos elencar alguns elementos que nos remetem a esse 

sistema: as grades presentes nos dormitórios; o fato de as adolescentes não terem 

acesso a pratos de vidro e talheres de metal; a revista que sempre acontece na 

ocasião de saída e entrada na Unidade; cadeados em todos os portões; a existência 

de uma dinâmica para o cotidiano com seus pontuais horários, sendo que cada dia 

da semana é dedicado a uma atividade diferente; e nas interdições (não usar 

telefones celulares, não ficar longe do campo de visão das educadoras e cumprir as 

tarefas), dentre outras.  
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Esses elementos entram em conformidade com o exposto atualmente e 

espelham a idéia de crime definida por Durkheim (1978a p.48): “não reprovamos por 

ser um crime, mas é um crime porque o reprovamos”. 

Quando CUNHA (2006) entendeu que o universo das identidades na prisão 

feminina de Tires (em Portugal) correspondia a uma dupla penalidade quando da 

ocasião de um crime cometido por mulheres, ela considerou a própria condição 

feminina representada pela imagem da pessoa dócil e direcionada à administração 

do lar e da família cujo ideário é quebrado. O que estava em jogo ainda se tratava 

da quebra de expectativa social da mulher, criminosa, “pelo fato de a transgressão 

da legalidade que as conduziu à prisão ser de uma forma ou de outra concomitante 

com a negação das normas que definem a conduta feminina apropriada” (CUNHA, 

1994). 

Se a mulher é capaz de cometer a contravenção penal, ela acaba por sofrer 

uma maior marginalização. Ela é considerada mais perigosa do que o sujeito criado 

socialmente para exercer a virilidade – o homem. Essa dupla penalidade se dá tanto 

na esfera da sociedade, quanto nos aparatos institucionais.  

Durante a pesquisa, não se percebeu a análise anômala sobre a adolescente 

mulher. Equiparou-se aos próprios indicativos de motivação do ato infracional do 

adolescente homem, por exemplo: desestruturação familiar, condições sociais e 

financeiras, falta de oportunidade, dentre outros. No entanto, a transferência 

analítica está centrada na diferenciação de gerações. Pois, enquanto a mulher 

adulta acaba por ser vista como mais “perigosa” do que o homem que comete 

crimes, no universo juvenil feminino estudado, as adolescentes mulheres acabam 

por serem vitimadas. Atribui-se à prática de atos desviantes ao cenário social em 

que a adolescente está inserida, seja através da família, amizades ou companheiros, 

como contextos motivadores.  

É, pois, mais interessante entender que essa diferenciação situa-se na noção 

de que no universo adulto, considerando seus diversos aspectos sociais e 

individuais envolvidos nesse campo, a mulher é parte do universo em que suas 

condições e papéis sociais estão definidos; onde as escolhas podem ter grande 

importância.  

No universo juvenil, a noção encontrada na representação social, ainda que 

imputada também após a promulgação do ECA, relaciona-se ao fato de a 

adolescente mulher cometer um ato infracional e acabar por ser penalizada pelo fato 
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de ser adolescente, o que quebra uma expectativa social presente nos discursos em 

que o jovem, por exemplo, seria “o futuro do país”. Assim, a adolescente mulher que 

comete ato infracional é triplamente penalizada por: a) ser mulher, b) por ser jovem, 

c) por ter cometido desvio. 

Sobre o desvio, CUSSON (1995, p. 414) afirma que “é pelo fato de um ator 

ser condenado, que o sociólogo afirma que constitui um desvio. O desvio é 

essencialmente o produto de um juízo feito sobre uma dada conduta ou sobre uma 

maneira de ser”.  

Para CUSSON (Ibid.), as relações interpessoais positivas não perduram se 

um indivíduo não se dobrar às expectativas do outro. Podemos distender essa 

avaliação no sentido incluso da análise que fez Durkheim sobre o controle social 

como resultado da ação de uma entidade supra-individual representada pela 

sociedade ou grupo, ou seja, pelo coletivo, pois a recusa dessa expectativa equivale 

à recusa também do outro, desencadeando uma ruptura. 

Sobre a ressocialização, sinto-me na obrigação de tomar uma posição que 

versa pela defesa de acreditar que essas rupturas podem acontecer em dois 

sentidos: por um lado com o universo social de normas que acontece diante do 

envolvimento com o contexto de violência e criminalidade; e por outro lado, essa 

ruptura pode acontecer diante da reconfiguração entre o passado e o presente, 

cujas atribuições dos sentidos dados pelas adolescentes podem acarretar numa 

nova forma de interação social. 

Em outro momento de avaliação da experiência de pesquisa, foi-me 

questionada a crença na mudança das práticas dessas adolescentes. Ainda sem 

resposta, assumi uma posição de abstenção. Depois, imergi na pesquisa com a 

proposta de intervir pedagogicamente na Unidade.  

Diante dessa participação observante, a minha percepção para além do 

adestramento acadêmico de pesquisadora, fui sensível para lidar com indivíduos “de 

carne e osso”, (em constante mutação social e psicológica). A partir das minhas 

percepções, acredito numa ressocialização que possa, inclusive, pertencer às 

propostas pedagógicas sugeridas e por vezes imbuídas nas adolescentes. 

Desacredito, porém, nas práticas normativas de empreendimento do poder e da 

restrição da liberdade pelos aparelhos prisionais no Brasil.  

Os ganhos com a promulgação do ECA dispõe de realidades ainda 

desconhecidas. Definitivamente, o sujeito de direito não pode exercê-lo nos limites 
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institucionais, sem que antes não tenha tido a oportunidade de construir 

objetivamente a socialização primária que comporte as relações familiares, 

econômicas e educacionais. No entanto, os processos subjetivos que dispõem a 

socialização secundária necessitam de maior atenção, e é o que os aparelhos de 

punição do Estado não compreendem.  

Chegar até aqui e perceber as fragilidades de um processo inacabado não foi 

muito fácil, porém, mais difícil seria se por ventura a tentativa de me desvencilhar da 

temática viesse a surgir na caminhada até aqui; tamanho foi o meu envolvimento 

com o estudo. 

Percebeu-se que, na medida em que se entende a problemática contida nas 

considerações da pesquisa, avançar mais na forma de compreender os processos 

sociais de relações e seus vínculos com a carreira moral individual dos atores torna 

necessário aprofundar-se mais no campo, sempre.  
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