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Resumo 

 

A presente dissertação tem como objetivo geral investigar de que forma as famílias 

estão inseridas no processo de socioeducação dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas de privação de liberdade. Neste sentido, elencaram-se como objetivos 

específicos: caracterizar a convivência entre adolescentes em privação de liberdade e 

seus familiares, a partir das práticas e rotinas do sistema socioeducativo; analisar a 

articulação entre as equipes profissionais que atuam no campo da socioeducação, 

visando o atendimento e fortalecimento das famílias dos adolescentes; investigar como 

as famílias avaliam a operacionalização do processo de socioeducação no qual os 

adolescentes são atendidos. Método: Para alcançar os objetivos propostos, a coleta de 

dados ocorreu em etapas complementares: a primeira fase se deu a partir de visitas às 

unidades socioeducativas de privação de liberdade do RN, e diálogos com profissionais 

que atuam na socioeducação. Posteriormente, foi realizada etapa de pesquisa-ação, a 

partir da inserção da pesquisadora no projeto de extensão “Familiares e a luta pela 

efetividade do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo”, que objetivou 

fortalecer o acompanhamento da socioeducação dos adolescentes por seus familiares, e 

teve como metodologia rodas de conversa e oficinas temáticas. Por fim, foram 

realizadas a leitura e análise das referências à família no Plano de Atendimento 

Individual (PIA) de quinze adolescentes, os quais os familiares participaram da etapa de 

roda de conversa. As informações coletadas foram registradas em diários de campo. 

Esta pesquisa foi orientada pelo referencial teórico marxiano, que parte da compreensão 

do envolvimento dos adolescentes com atos infracionais como desdobramento e 

expressão da “questão social”. A partir deste referencial teórico, é possível 
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problematizar a visão predominante na sociedade capitalista dos adolescentes em 

conflito com a lei como sujeitos que devem ser tratados pela via da repressão e 

segregação, bem como a fragilidade das políticas sociais, tanto na execução das próprias 

medidas socioeducativas, como na articulação da rede de serviços para a proteção do 

adolescente e o fortalecimento de sua família. Resultados: quanto ao funcionamento do 

sistema socioeducativo do RN, de modo geral, pôde-se observar um quadro de espaços 

físicos insalubres e práticas institucionais violadoras de direitos humanos, ociosidade e 

falta de acesso aos direitos sociais, e de criminalização e institucionalização dos jovens 

pobres e suas famílias. No que diz respeito à convivência familiar, percebeu-se grande 

distância entre os princípios e diretrizes preconizados pelo SINASE, acerca da 

convivência e fortalecimento familiar, e as práticas cotidianas da socioeducação no RN: 

foram observadas graves violações, que comprometem a convivência entre os 

adolescentes e seus familiares, como a distância entre as unidades socioeducativas de 

privação de liberdade e os municípios onde residem as famílias; ausência, irregularidade 

e condições precárias na realização das visitas pelos familiares; não existência de visitas 

íntimas; ações restritas e desarticuladas para o cuidado e fortalecimento com os 

familiares dos adolescentes, que em sua maioria vivem em condições de pobreza ou 

extrema pobreza. Por fim, foram encontrados processos de culpabilização e uma série 

de punições à família, que incluem práticas como a revista íntima vexatória, além de 

uma série de violências e omissões de cuidados que adoecem os familiares e fragilizam 

os vínculos entre os adolescentes e suas famílias. 

Palavras-chave: psicologia da adolescência; família; sistema socioeducativo; políticas 

sociais. 
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Abstract 

 

This master thesis has the main goal investigate how families are inserted in the socio-

educational process of teenagers who are undergoing social measures of liberty 

deprivation. The specific objectives are: to characterize the family´s living together of 

adolescents deprived of their freedom and their families, from the actions and routines 

of the socio-educational system; to assess the professional working links in the context 

of socio-education, in order to care and strengthening families of the adolescents; to 

investigate how families evaluate the operation of socio-educational process in which 

adolescents are met. Method: to achieve the proposed objectives, data collection 

occurred in complementary steps: the first phase took place from visits to socio-

educational units of liberty deprivation of RN, and dialogues with professionals 

working in socio-education. Subsequently, action research stage was carried out, from 

the insertion of the researcher in the extension project Family and the struggle for the 

effectiveness of the National Socio Service System, that aimed to strengthen monitoring 

the adolescents socio-education by their families, and had as methodology the 

conversation circles and thematic workshops. Lastly, were performed reading and 

analysis of the references to the family in the Individual Care Plans (PIAs) for 

adolescents. The information gathered was recorded in field diaries and subjected to 

thematic content analysis. This research was guided by the Marxist theoretical 

framework, structured on the understanding of the involvement of adolescents with 

illegal acts as a development and expression of the social question. From this theoretical 

framework, the prevailing view in the capitalist society of adolescents in conflict with 

the law as individuals who are treated by means of repression and segregation and the
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weakness of social policies is questioned, both in the execution of their own socio-

educational measures as the articulation of network services for adolescent protection 

and strengthening your family. Results: in relation to the operation of the socio-

educational system in RN in general, it was observed a state of unhealthy physical 

spaces and institutional practices that violate human rights, idleness and lack of access 

to social rights, and criminalization and institutionalization of poor young people and 

their families. With regard to family´s living together, it was noticed great distance 

between principles and guidelines recommended by the SINASE, about 

acquaintanceship and family strengthening, and every day practices of socio-education 

in RN: serious violations were observed that undermine the family´s living together, as 

the distance between the socio-educational units of deprivation of liberty and the cities 

where families live; absence, irregularity and poor conditions in carrying out the family 

visits; lack of conjugal visits; restricted and unarticulated actions for the care and 

strengthening of the families of adolescents, most of whom live in poverty or extreme 

poverty. Finally, it was found a number of blamefully and punishments to the family, 

including practices such as inward inspection (visual inspection while naked and 

squant), plus a series of violence and omissions care that sick family members and 

weaken the links between adolescents and their families. 

Keywords: psychology of adolescence; family; socio-educational system; social policies; 

adolescence.
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar de que forma ocorre a inserção 

da família no processo socioeducativo dos adolescentes que se encontram em privação 

de liberdade no Rio Grande do Norte. Para que a investigação proposta nesta dissertação 

fosse realizada, iniciamos as reflexões a partir do histórico das políticas públicas 

brasileiras voltadas para crianças e adolescentes pobres e seus familiares, que, como 

apontam Rizinni e Rizinni (2004), remete a uma longa tradição assistencial repressiva, 

sobretudo com aqueles em conflito com a lei, com políticas paternalistas e higienistas 

que tinham como principal objetivo a contenção social. No código de Menores de 1927, 

primeira legislação do Brasil voltada para a população infantojuvenil, o Estado colocava 

na família a total responsabilidade pelo cuidado e sustento dos “menores”, e quando a 

família era considerada incapaz destituía-se o poder familiar e institucionalizavam-se as 

crianças e adolescentes, que passavam a ser socializadas em instituições totais baseadas 

na reclusão e punição. 

Posteriormente, a partir das décadas de 1970 e 1980, ocorreu uma série de lutas e 

pressões sociais, articuladas principalmente pelos movimentos sociais, que culminaram, 

anos depois, em grandes avanços legislativos no campo da cidadania e direitos 

humanos, inclusive para a população infantojuvenil. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) já apresenta, desde seu lançamento em 1990, direcionamentos em 

relação aos adolescentes autores de atos infracionais (Presidência da República, 1990), 

no entanto, as disposições das legislações referentes à garantia dos direitos dessa 

população, ainda hoje são desconhecidas pela população e vêm sendo descumpridas. 

Nesse sentido, a partir da necessidade de produzir parâmetros mais objetivos e 
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procedimentos mais justos no âmbito do sistema socioeducativo, foi criado o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que enfatiza a diretriz do ECA 

sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa (Presidência da República, 

2012). 

O SINASE foi sancionado em abril de 2012 com o objetivo de superar as 

denúncias de violência no contexto do sistema socioeducativo e desenvolver uma ação 

socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos. Sua criação deve-se ao 

fato de que, apesar dos inegáveis avanços legais estabelecidos pelo ECA, o que temos 

na prática, como apontam Rosa e Vicentin (2010), eram e continuam sendo práticas de 

estigmatização, invisibilidade, controle e má qualidade das políticas sociais dirigidas 

aos adolescentes autores de atos infracionais.  

A construção do SINASE ocorreu em Consonância com o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária – PNCFC (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, 2013) e com o Sistema de Garantia de Direitos – SGD (consolidado 

através da resolução 113 do CONANDA em 2006), que enfatizam o papel da família na 

socioeducação dos adolescentes, bem como a necessidade de garantir aos familiares as 

condições necessárias para o cuidado com os seus filhos. Diante da prática de 

culpabilização da família do adolescente autor de ato infracional pelos profissionais que 

atuam no campo da socioeducação e pela sociedade, Teixeira (2006a) alerta para o 

perigo e perversidade de tal prática, uma vez que não se deve desconsiderar que essa 

família se encontra assentada na mesma base material que seus filhos. Carvalho (2008), 

por sua vez, afirma que a família está no centro das políticas de proteção social, 

necessitando de apoio para desenvolver seu potencial protetivo, independente das 
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alterações e mudanças nas composições e arranjos familiares com as quais nos 

deparamos na contemporaneidade. 

A idealização deste estudo com familiares do sistema socioeducativo ocorreu a 

partir de experiência de estágio da pesquisadora no Centro de Referência em Direitos 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CRDH/UFRN), ao longo 

do ano de 2012, em que um dos públicos que mais se fizeram presentes com denúncias, 

solicitações de orientações e acompanhamentos foram as famílias de adolescentes que 

se encontravam privados de liberdade nas unidades socioeducativas do RN. Diante 

desse contato com a angústia e a dor dos familiares, pelo compromisso ético-político 

assumido com esses usuários, e na luta pela efetivação do SINASE, emergiu a 

motivação para a realização desta pesquisa. 

Para que fosse possível compreender a inserção da família no processo 

socioeducativo de seus adolescentes, buscou-se observar como ocorre a convivência 

familiar neste contexto, se a mesma é valorizada e estimulada pelos profissionais que 

atuam no campo do socioeducação, em que momentos e de que formas, nas rotinas 

institucionais (atividades, ações, visitas), os familiares se fazem presentes. Além disso, 

almejou-se a análise de como as famílias compreendem o sistema socioeducativo no 

qual seus filhos estão inseridos, bem como o seu papel neste processo. Por fim, 

objetivou-se conhecer se existem ações ou articulações das equipes profissionais do 

sistema socioeducativo visando o atendimento e fortalecimento das famílias dos 

adolescentes.  

A dissertação está organizada em duas partes. A primeira parte, composta de 

dois capítulos, refere-se à fundamentação teórica, em que se buscou contribuições de 

vários autores e instrumentos legais acerca do sistema socioeducativo, das políticas 

públicas voltadas para a família e, especificamente, das famílias dos adolescentes 
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autores de atos infracionais. A segunda parte, também formada por dois capítulos, 

apresenta a pesquisa realizada com os familiares dos adolescentes que se encontram em 

unidades de privação de liberdade no Rio Grande do Norte. 

O primeiro capítulo, intitulado O sistema Socioeducativo no Brasil, realiza um 

breve levantamento histórico acerca dos atendimentos e políticas públicas voltadas aos 

adolescentes autores de atos infracionais, desde o período de colonização do país até a 

contemporaneidade. Neste capítulo, objetivou-se também abordar alguns dos principais 

fenômenos que perpassam e se relacionam ao contexto da socioeducação, como a falta 

de efetividade no cumprimento das legislações voltadas para a população infantojuvenil, 

as violações de direitos dos adolescentes privados de liberdade, e a criminalização e 

extermínio da juventude pobre. Por fim, o capítulo buscou abordar como o SINASE 

complementa o ECA no que diz respeito, especificamente, ao sistema socioeducativo, 

além de discutir suas principais diretrizes para a organização e execução dos serviços de 

socioeducação, com ênfase no que diz respeito ao envolvimento das famílias no 

contexto de cumprimento da medida socioeducativa pelos adolescentes. 

O segundo capítulo pretendeu suscitar a discussão acerca da centralidade da 

família nas políticas sociais brasileiras, abordando, para tanto, temáticas como o papel 

da família na sociedade, os novos arranjos e configurações familiares e a lógica da 

centralização das políticas sociais na família. Neste capítulo, são apresentados os 

trabalhos encontrados em revisão de literatura que tratam das famílias de adolescentes 

autores de atos infracionais. 

O capítulo destinado ao método descreve o desenho da pesquisa, que inclui 

participantes, os campos de coleta, os procedimentos de análise e o referencial teórico 

que embasa o estudo. No último capítulo, são expostos os resultados da coleta de dados, 

assim, como as reflexões acerca desses achados a partir do diálogo com os trabalhos de 
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autores que se dedicam ao estudo das famílias, do sistema socioeducativo, bem como 

dos princípios e ideias que fundamentam o referencial teórico da dissertação. 
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Parte I: Referencial teórico 

 

Capítulo 1 – O sistema socioeducativo no Brasil 

 

Vestidos de farrapos, sujos, semiesfomeados, 

agressivos, soltando palavrões e fumando 

pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos 

da cidade, os que a conheciam totalmente, os 

que totalmente a amavam, os seus poetas. 

(Amado, 1983) 

 

1.1 Dos “menores abandonados” aos adolescentes autores de atos infracionais: o 

processo histórico das políticas sociais voltadas para crianças e adolescentes 

pobres. 

Este capítulo aborda brevemente o sistema socioeducativo no Brasil em seu 

percurso histórico, pontuando alguns marcos que vão desde as suas raízes coloniais até 

a contemporaneidade. Compreende-se que as questões que envolvem os adolescentes 

pobres e seus familiares relacionam-se aos processos de escravidão e massacre dos 

povos negros e indígenas e da exclusão socioeconômica e política cultural imposta ao 

povo brasileiro. Serão discutidos como tais processos de criminalização e extermínio da 

juventude pobre continuam ocorrendo na contemporaneidade, expostas as principais 

legislações voltadas para a população infantojuvenil, e, mais especificamente, para os 

adolescentes autores de atos infracionais. 
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Parte-se, nesta dissertação, da compreensão do homem enquanto ser sócio-

histórico e da gênese histórica dos fenômenos sociais. As questões que envolvem os 

adolescentes pobres e suas famílias representam desdobramentos históricos dos 

processos de exclusão socioeconômica e política cultural imposta pelo capitalismo no 

processo de colonização. Serão discutidos como as violências e violações sofridas pelas 

famílias pobres são produtos das mazelas geradas pela desigualdade proveniente dos 

processos concentracionistas de terra e renda e do ser social enquanto produto de um 

processo histórico contraditório e desigual. Nesse sentido, Pinheiro (2004) aponta que 

Se é possível uma formulação-síntese da história social brasileira, diria que 

constituímos um país que, “descoberto” por portugueses e “catequizado” por 

integrantes da Igreja Católica, traz, ao longo dos “Brasis” que forjaram a Nação 

– Colônia, Império e República –, elementos constitutivos da formação de uma 

vida social marcada por desigualdade, exclusão e dominação. Tais processos 

parecem instituir, para as classes subalternas, muito mais a condição de objeto 

do que de sujeito das relações e das práticas sociais. Demarcam, portanto, as 

bases fundantes onde são gestadas as representações sociais da criança e do 

adolescente dos segmentos subalternos (p. 345). 

Durante o período colonial, que se estendeu de 1500 até 1822, as ações voltadas 

para a população infantojuvenil tinham caráter assistencialista e religioso, seguindo a 

lógica portuguesa de docilização e domesticação dos povos nativos pela via da 

conversão ao cristianismo. Segundo Faleiros (2004), nesse período, as crianças 

indígenas eram separadas de suas comunidades e levadas para casas de recolhimento, 

com o objetivo de batizá-las e utilizá-las como mão-de-obra. Já as crianças escravas 

eram separadas precocemente de suas mães, começando cedo a trabalhar ou servir de 

brinquedo para o filho de seus senhores. 
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O referido autor aponta que havia, ainda, as crianças que eram frutos de relações 

sexuais entre senhores e mulheres escravas ou indígenas, sendo consideradas ilegítimas 

e frequentemente abandonadas. Diante desse fenômeno, foram propostas pela coroa 

portuguesa as primeiras medidas em relação à problemática vivida na colônia: coletas 

de esmolas na comunidade para socorro às crianças e internação dos filhos ilegítimos. 

Cruz, Hillesheim e Guareschi (2005) assinalam a roda dos expostos como a 

primeira instituição oficial de assistência à criança abandonada no país. As primeiras 

rodas de expostos de que se tem registro foram criadas em Salvador (1726) e Rio de 

Janeiro (1738), posteriormente sendo expandidas para outras cidades brasileiras, 

figurando na história como uma das instituições brasileiras de maior duração, existindo 

até a década de 1950. Tais rodas eram construídas de forma a preservar a identidade de 

quem entregava a criança com vistas a salvar a honra das famílias.  

As referidas autoras destacam a Lei dos Municípios, de 1828, que eximia as 

câmaras onde houvesse Misericórdia1 da obrigação de assistir as crianças abandonadas, 

marcando a passagem da caridade para filantropia e a associação entre público e privado 

na atenção à criança e ao adolescente abandonados. Esses dados explicitam a marca da 

igreja católica com seus dogmas e valores nas raízes das primeiras políticas públicas 

criadas para atender a população infantojuvenil. 

Carvalho (2004) aponta que o Brasil foi o último país a libertar os escravos, em 

1888. Tal “libertação” ocorreu a partir de pressões internacionais, mas deu-se de forma 

                                                 
1 De acordo com Mesgravis (1976), a “Misericórdia” (Irmandades de Misericórdia, Santas Casas de 

Misericórdia) é uma instituição tipicamente portuguesa que foi criada com o objetivo de prover 

assistência e caridade aos necessitados, a partir do recolhimento de contribuições dos mais afortunados 

para o atendimento dos pobres, doentes, presos, alienados, órfãos desamparados, inválidos, viúvas pobres, 

mortos sem caixão, entre outros segmentos populacionais considerados carentes de recursos financeiros. 
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extremamente perversa, visto que os escravos libertos eram excluídos de qualquer tipo 

de acesso aos direitos sociais, e sem terras, escolas ou trabalhos, precisavam submeter-

se a trabalhos nas fazendas de seus ex-senhores para subsistirem. Muitos escravos 

libertos passaram, então, a ocupar as periferias urbanas e ruas das cidades, continuando 

a sofrer todos os tipos de violências e sem assistência por parte do Estado. 

No período que seguiu a Independência e a Proclamação da República no Brasil, 

a construção das políticas e ações voltadas para crianças e adolescentes pobres, de 

acordo com a tendência europeia, baseava-se em ideias higienistas e eugênicas, 

pensadas como formas de “colocar ordem” no país e “prevenir” a criminalidade dos 

pobres, formando um quadro que Foucault (1986) viria a designar, posteriormente, de 

sociedade disciplinar. Nesse sentido, Coimbra e Nascimento (2005) alertam que  

Em nosso país, que traz como herança mais de trezentos anos de escravidão, 

considerada a época como fato natural, o controle das virtualidades exercerá um 

papel fundamental na constituição de nossas percepções e subjetividades sobre a 

pobreza. Para tal, muito tem contribuído algumas teorias como as racistas e 

eugênicas, que emergem no século XIX, na Europa, condenando as misturas 

raciais e caracterizando-as como indesejáveis, produtoras de enfermidades, de 

doenças físicas e morais (imbecilidades, idiotias, retardos, deficiências em geral, 

indolência, dentre outras). É interessante notarmos que, nesse mesmo período, 

ocorrem também na Europa, movimentos que propugnam e influenciam as 

propostas de abolição da escravatura negra nas Américas. Ou seja, ao mesmo 

tempo em que emerge a figura de um trabalhador livre – segundo os interesses 

econômicos vinculados ao capitalismo liberal da época – produz-se uma essência 

para esse mesmo trabalhador. Definindo-se formas consideradas corretas e 
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verdadeiras de ser e de existir, forjam-se subjetividades sobre a pobreza e o 

pobre; diz-se o que deverão ser (p. 02). 

As autoras apontam estudiosos e cientistas que embasavam as práticas 

higienistas, como Lombroso e sua antropologia criminal, que pretendia identificar 

“criminosos natos” e pessoas “potencialmente perigosas”, a partir de características 

físicas. Elas enfatizam também a disseminação das ideias higienistas pelos campos da 

medicina, educação e arquitetura, que levaram ao ordenamento dos modos de 

organização e existência das famílias a partir do modelo ideal de família nuclear 

burguesa. 

Rizzini (2006), por sua vez, afirma que ocorre, nesse período, um movimento ao 

qual denomina Movimento de Salvação da Criança no Brasil, que, de acordo com a 

lógica da época, pregava que defender a criança significava proteger o país da ameaça 

de futura criminalidade e desordem: 

A intervenção do Estado junto a esse segmento da infância era definida como 

uma ampla ‘missão saneadora, patriótica e civilizatória’ em prol da reforma do 

Brasil. A missão era idealizada como parte do projeto de construção nacional 

desde os primeiros anos de instauração do regime republicano. O discurso 

predominante continha uma ameaça implícita – a de que o país seria tomado pela 

desordem e pela falta de moralidade, se mantivesse a atitude de descaso em 

relação ao estado de abandono da população, em particular a infância (p. 8). 

É nesta conjuntura que emerge, em 1927, o primeiro Código de Menores, que 

marca o momento em que o Estado brasileiro assume a tutela sobre a criança e o 

adolescente. Nessa legislação, todas as crianças e adolescentes que se encontrassem fora 

dos padrões morais, sociais e higiênicos da época eram classificados em uma mesma 

categoria: o menor abandonado. Eram considerados menores abandonados mesmo as 
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crianças e adolescentes que possuíam vínculos familiares, pois, de forma geral, 

considerava-se que as famílias pobres não possuíam referenciais morais para o cuidado 

com os seus filhos, e, que certamente praticavam, ou iriam praticar em algum momento, 

crimes e atos ilegais. Assim, para Coimbra e Nascimento (2003) 

Não é por acaso que, da aliança entre médicos e juristas da época, surge em 

1927, a primeira lei brasileira específica para a infância e adolescência, o 

primeiro código de menores. Data daí a utilização do termo “menor”, não mais 

para menores de idade de quaisquer classes socais, mas para um determinado 

segmento: o pobre. Esta marca, presente nas subjetividades dos brasileiros, se 

impõe até hoje, mesmo quando, em 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) retira o conceito de “menor” de seu texto legal (p. 5). 

Na década de 1930, a industrialização intensificou a questão social no Brasil 

pelo aumento da exploração dos trabalhadores, o que levou mulheres, crianças e 

adolescentes a trabalharem para auxiliar no sustento da família. Acerca da questão 

social, Netto (2001) afirma que se trata de questão oriunda do processo de desigualdade 

– aqui entendida como distribuição diferenciada dos bens socialmente produzidos – 

intensificado no modo de produção capitalista, que produz uma generalização 

exacerbada da pobreza, ao mesmo tempo em que se aumenta consideravelmente a 

capacidade de se produzir riquezas. 

No governo do presidente Getúlio Vargas foi criado o Serviço Nacional de 

Assistência aos Menores (SAM), que tinha o objetivo de lidar com as crianças e 

adolescentes em situação de rua, autores de atos infracionais, ou simplesmente 

considerados suspeitos e criminosos pelos padrões da época. O SAM era um serviço 

que, apesar de ser voltado exclusivamente para os menores, reproduzia a mesma lógica 

do sistema penitenciário dos adultos. 
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Nesse sentido, Méndez (2006) divide a evolução histórica do Direito da Infância 

e da Juventude em três fases: caráter penal indiferenciado, em que crianças e 

adolescentes eram tratados praticamente da mesma forma que adultos; etapa tutelar, em 

que os países ocidentais criam legislações e instituições exclusivas para os menores; e a 

etapa de separação, participação e responsabilidade. Sobre o período tutelar, que no 

Brasil corresponde à criação dos códigos de menores, o autor afirma: 

Pero una análisis crítico permite poner en evidencia que el proyecto de los 

reformadores, más que en una victoria sobre el viejo sistema, consistió en uno 

compromiso profundo con aquel. Las nuevas leyes y la nueva administración de 

la justicia de menores nacieron y se desarrollaron en el marco de la ideología en 

ese momento dominante: el positivismo filosófico. La cultura dominante de 

secuestro de los conflictos sociales, es decir, la cultura según la cual a cada 

“patología” social debía corresponder una arquitectura especializada de encierro, 

solo fue alterada en un único aspecto: la promiscuidad. La separación de adultos 

y menores fue la bandera victoriosa de los reformadores norteamericanos, en 

menor medida de sus seguidores europeos y hasta hace muy poco, mucho más 

una expresión de deseos de sus emuladores latinoamericanos (p. 9). 

Por essa lógica e aspecto prisional, o SAM foi muito criticado, principalmente 

pela Igreja Católica. Em 1964, ano em que se instaurou a ditadura militar no Brasil, o 

SAM foi extinto e substituído pela Fundação Nacional do Bem-estar do Menor – 

FUNABEM. Além disso, em cada estado brasileiro foi criada uma Fundação de Bem-

estar do Menor – FEBEM, que recebia adolescentes autores de atos infracionais, bem 

como os que se encontravam em situação de rua devido à quebra ou fragilidade dos 

vínculos familiares.  
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Na prática, a FUNABEM continuou a reproduzir os modelos anteriores, 

baseados na repressão e punição, e acentuados pela violência característica da ditadura 

militar no país. Ao contrário do que propunha, a FUNABEM não reduziu o processo de 

marginalização que ocorria. Segundo Faleiros (2004), “Durante a ditadura acentuou-se a 

exclusão social, ou seja, a “fabricação do menor” pela exclusão da escola, pela 

necessidade do trabalho, pela situação de rua que, não raramente, desembocava no 

extermínio” (p. 8).  

No ano de 1979 entrou em vigor um novo Código de Menores, que, no entanto, 

continuou operando a partir da mesma lógica de criança e adolescente não enquanto 

sujeitos de direitos, mas como objetos de intervenção. Esse novo código acrescentava 

ao anterior uma política de segurança, passando a operar de acordo com a Doutrina da 

Situação Irregular, que considerava irregular todos os que estivessem fora dos padrões 

morais e higiênicos da época. Nesse sentido, Portella (2012) alerta que 

O entendimento acerca do “menor” perpetuava-se no campo da situação 

irregular, considerando as famílias como sendo desestruturadas e incapazes de 

cuidar de seus membros, demonstrando uma compreensão absurdamente 

fragmentada que desatrela a questão da infância e juventude de quaisquer 

implicações com a Questão Social em curso. A principal ação desenvolvida pelo 

Estado voltada a crianças e adolescentes em situação irregular continuava sendo 

a internação (p. 23). 

A autora afirma, ainda, que esse paradigma repressor e correcional do Estado, 

materializado por internatos administrados por instituição de cunho religioso e 

caritativo, além da centralidade das decisões sobre as crianças e adolescentes na figura 

do juiz, nortearam, por longo prazo, as ações voltadas para o enfrentamento da questão 

social, sobretudo em relação às ações voltadas para a população infantojuvenil. 
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A ditadura militar brasileira, que se estendeu de 1964 até 1985, marcou o país 

pela dureza e violência com a qual o Brasil foi governado. Importante ressaltar que as 

práticas abusivas e de tortura instauradas pelo Estado em nome de uma suposta 

segurança pública continuam como fortes resquícios ditatoriais na atualidade, como é 

possível observar, por exemplo, em certos procedimentos policiais. Mesmo diante das 

atrocidades cometidas sob o comando dos militares, muitos trabalhadores e estudantes 

lutaram, em geral organizados em movimento sociais, por democracia, liberdade e 

melhores condições de vida para a população brasileira. E foi no contexto de reabertura 

política conquistada após os difíceis anos da ditadura militar que, como aponta o 

documento “Direitos Humanos de crianças e adolescentes: 20 anos do Estatuto” 

(Secretaria de Direitos Humanos, 2010), o Estatuto da Criança e do Adolescente foi 

promulgado e substituiu o Novo Código de Menores de 1979. 

Entre os movimentos sociais que lutaram para a modificação das políticas 

voltadas para a população infantojuvenil destacou-se a atuação e militância do 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), que junto a outros 

movimentos sociais, bem como juristas e até setores da própria FUNABEM, realizaram 

forte mobilização pela implementação da Doutrina da Proteção Integral (Faleiros, 

2004). A Doutrina da Proteção Integral, cujos princípios estão sintetizados no artigo 227 

da Constituição Federal, parte do pressuposto de que os serviços e políticas voltados 

para o atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes devem considerá-los 

como cidadãos plenos, porém sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista sua 

condição peculiar de desenvolvimento.  

O Brasil presenciava forte pressão popular, ocorrida ao longo da década de1980 

por intermédio de diferentes movimentos, como as Diretas-Já, o novo sindicalismo, o 

movimento pela anistia, o Movimento de Meninos e Meninas de Rua e as lutas por 
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direitos trabalhistas, políticos e sociais. Frente a essa realidade, o país, mesmo diante do 

direcionamento político neoliberal, tão em pauta no cenário internacional, viu-se 

constrangido pela população a promulgar direitos e leis de caráter universal, como as 

constantes na oportunamente alcunhada Constituição Cidadã (Portella, 2012). 

Além do movimento pós-ditadura vivido no Brasil, havia a conjuntura 

internacional em que discussões e pressões pelos direitos das crianças e adolescentes 

encontravam-se em efervescência, como aponta Côrrea (2007) 

Por outro lado, a preocupação, existente em nível internacional, de dar proteção 

integral à criança e ao adolescente, não era nova. O espírito dos documentos 

internacionais constituiu importante base de sustentação para construção de 

proteção especial e diferenciada para as crianças e os adolescentes. A doutrina de 

proteção integral inspirou-se principalmente na Declaração de Genebra de 1924, 

que previa a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (1948), na 

Convenção Americana sobre os direitos humanos (Pacto de São José, de 1969), 

que assegurava que “Toda criança tem direito às medidas de proteção por parte 

da família, da sociedade e do Estado”, bem como nas Regras Mínimas das 

Nações Unidas para Administração da Justiça da Infância e da Juventude – 

Regras de Beijing (1985) (p. 25). 

O ECA emergiu, então, como o instrumento legal que visava materializar a 

doutrina da proteção integral na legislação brasileira e direcionar as políticas de 

atendimento à população infantojuvenil no Brasil. Junto ao ECA, o artigo 227 da 

Constituição Federal implicou, pela primeira vez na história do país, o Estado e a 

sociedade a dividirem com a família a responsabilidade pela garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes.  
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É importante ressaltar que, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorreu 

a passagem da condição de crianças e adolescentes de objetos de intervenção do Estado 

para a de sujeitos de direitos, bem como o termo menor passou a não ser mais usado em 

textos legais, apesar de continuarmos na atualidade com o uso indiscriminado do 

mesmo, tanto pela população em geral, quanto pela mídia e até pelos profissionais que 

atuam em equipamentos sociais voltados para a defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes. 

Além disso, outra característica marcante inaugurada pelo ECA foi a divisão 

entre crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos daquelas que cometem 

atos infracionais. Nesse sentido, Rosa (2001) aponta que “distingue-se a criança e/ou 

adolescente vítima de violência e em situação de abandono por efeito de carências 

socioeconômicas, daquela autora de ato infracional. Desta distinção, impossibilita a 

reclusão por motivos relativos a desamparo social” (p. 197). 

Já Saraiva (2002) apresenta uma divisão do ECA em três sistemas distintos, 

sendo que o primeiro se refere às políticas públicas de atendimento à criança e ao 

adolescente, o segundo às medidas de proteção às crianças e adolescentes em situação 

de risco pessoal ou social e o terceiro trata das medidas socioeducativas aplicáveis aos 

adolescentes autores de atos infracionais. 

Tal divisão, apesar de ser necessária e representar avanço em relação às 

legislações anteriores e sua perspectiva de menorismo 2 , acaba ocasionando 

diferenciações nos olhares e práticas em relação aos que se encontram em medidas 

protetivas e os que se encontram na socioeducação, como se aos segundos só pudessem 

                                                 
2 Menorismo aqui se refere ao uso indiscriminado do termo pejorativo menor, bem como a uma cultura de 

diminuição, estigmatização e criminalização destinada a crianças e adolescentes pobres. 
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ser destinadas punições, sem a preocupação com seus direitos. Nesse sentido, Teixeira 

(2006a) aponta que o Sistema Socioeducativo é a área do ECA que menos avançou 

desde a sua promulgação, assim como Gomes da Costa (2006) refere-se às medidas 

socioeducativas como o “Calcanhar de Aquiles”3 do ECA, exatamente por ser a parte 

mais frágil e menos efetivada desta legislação. Ainda nesse sentido, Zamora (2004) 

explicita que “a questão do jovem em conflito com a Lei e do sistema socioeducativo é o 

coração do conflito entre a doutrina de proteção e os restos da doutrina de situação 

irregular, vinda dos antigos paradigmas dos códigos de menores” (p.8). 

O ECA é organizado em uma parte geral, que trata dos direitos fundamentais de 

crianças e adolescentes, e uma parte especial, que trata de algumas temáticas 

específicas, dentre elas a prática do ato infracional. Na parte geral, colocam-se como 

fundamentais para a criança e o adolescente o direito à vida, saúde, liberdade, respeito, 

dignidade, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho, 

além do direito à convivência familiar e comunitária. Nesta legislação, o Estado 

responsabiliza-se por compartilhar com a família, comunidade e sociedade em geral o 

dever de efetivar os supracitados direitos, e de fazê-lo com absoluta prioridade. 

No que se refere aos atos infracionais, tem-se, neste texto legislativo, capítulos 

sobre disposições gerais, direitos individuais, garantias processuais, medidas 

socioeducativas e remissão. Digiácomo e Digiácomo (2010) explicam acerca da 

terminologia ato infracional adotada pelo ECA: 

Toda conduta que a Lei (Penal) tipifica como crime ou contravenção, se 

praticada por criança ou adolescente é tecnicamente denominada “ato 
                                                 
3 Expressão criada para designar o ponto fraco de alguém. Baseia-se na mitologia grega em que Aquiles, 

filho da deusa Tétis, era invencível e invulnerável, a não ser pelo seu calcanhar, onde foi fatalmente 

flechado por Paris. 
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infracional”. Importante destacar que esta terminologia própria não se trata de 

mero “eufemismo”, mas sim deve ser encarada com uma norma especial do 

Direito da Criança e do Adolescente, que com esta designação diferenciada 

procura enaltecer o caráter extrapenal da matéria, assim como do atendimento a 

ser prestado em especial ao adolescente em conflito com a lei (p. 150). 

As medidas socioeducativas são dirigidas exclusivamente para os adolescentes, 

sendo destinadas à criança autora de ato infracional medidas protetivas, que devem ser 

aplicadas pelo conselho tutelar junto com medidas destinadas aos pais ou responsáveis. 

Quando verificada a prática de ato infracional por adolescentes, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação 

de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida (medidas 

socioeducativas de meio aberto), além de inserção em regime de semiliberdade e 

internação em unidade educacional (medidas socioeducativas de restrição/privação de 

liberdade) (ECA, art. 112). 

As medidas socioeducativas de meio aberto não retiram o adolescente de seu 

convívio social, devendo ser priorizadas em relação às medidas de restrição de 

liberdade, que só devem ser aplicadas para atos infracionais graves e quando, de fato, se 

façam necessárias. Já nas medidas de semiliberdade e internação, o adolescente tem a 

sua liberdade comprometida. Tal comprometimento ocorre em menor grau na 

semiliberdade, em que o adolescente pode sair da instituição durante o dia para estudar, 

trabalhar e utilizar equipamentos comunitários, além de visitar familiares no final de 

semana. Já na internação, o adolescente encontra-se completamente privado de sua 

liberdade, não devendo ser privado, entretanto, da dignidade no cumprimento de sua 

medida, bem como de todos os direitos fundamentais preconizados pelo ECA. 
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Sobre as medidas de privação de liberdade, Teixeira (2006a) aponta para o 

descumprimento dos princípios do ECA, com a reprodução da lógica do cárcere e 

ocorrência cotidiana de graves violações dos direitos humanos dos adolescentes 

inseridos no sistema socioeducativo, além da ênfase no caráter sancionatório, ao invés 

do pedagógico, ferindo o que está preconizado pela legislação. 

Após essa contextualização acerca da história das legislações e políticas voltadas 

para a população infantojuvenil, será discutido, no próximo tópico, o sistema 

socioeducativo brasileiro na contemporaneidade, com suas principais características e 

problemáticas que o tornam o Calcanhar de Aquiles do ECA. Serão discutidas ainda as 

condições e vivências dos adolescentes que se encontraram inseridos nesse sistema. 

 

1.2 Violações de direitos no sistema socioeducativo: a lógica da criminalização e 

extermínio da juventude4 pobre 

Nesta seção do texto tentaremos abordar as características e a lógica de 

funcionamento do sistema socioeducativo brasileiro, que distante dos avanços propostos 

pelo ECA, acaba ocorrendo em consonância a uma cultura de criminalização do 

adolescente pobre, em que este é apontado como principal responsável pelo crescimento 

da violência no Brasil. Pretendemos refletir sobre como o processo de criminalização, a 

                                                 
4 Não pretendemos nos referir, nesta dissertação, à juventude e adolescência enquanto sinônimos. Ambas 

as definições são complexas e necessitam de considerações que vão além da idade cronológica, variando 

em culturas e contextos diferentes. Entretanto, a categoria juventude abrange, apesar de não se restringir 

a, parte significativa da categoria adolescente, visto que definições como a da Organização Mundial de 

Saúde consideram jovens as pessoas entre 15 e 24 anos de idade. Além disso, a categoria adolescente é 

demarcada entre 12 anos e 18 anos incompletos para fins legais, entretanto sabemos que muitos dos 

processos que atingem os adolescentes pobres continuam ocorrendo nos anos seguintes em sua juventude.  
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partir da invisibilidade perversa, demonização midiática do adolescente da periferia, 

construções científicas de patologizações e periculosidade, e o clamor social por 

repressão na construção de políticas públicas para a juventude, acaba funcionando 

ideologicamente como legitimador das violações de direitos humanos dentro do sistema 

socioeducativo, inclusive, do direito à vida de grande parte dos adolescentes que passam 

por este sistema ao longo de suas trajetórias. 

Como referimos no tópico anterior, é inegável o avanço legal que o ECA 

representa para as políticas públicas e sociais voltadas à população infantojuvenil, 

inclusive no que diz respeito ao sistema socioeducativo. Entretanto, é inegável também 

que os avanços legais não vêm sendo universalizados na prática da socioeducação 

brasileira. Neste sentido, o relatório “Um olhar mais atento ás unidades de internação e 

semiliberdade para adolescentes”, publicado em 2013, pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) questiona 

(...) em que grau as medidas socioeducativas no país acompanham os 

balizamentos trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A resposta, 

exibida em números nos gráficos que compõe a presente publicação, mostra que 

o cumprimento das medidas socioeducativas, especialmente as restritivas de 

liberdade – internação e semiliberdade – está muito longe do modelo do ECA: os 

espaços que deveriam ser de ressocialização mais se assemelham a presídios e 

penitenciárias, com altos índices de superlotação, em alguns estados, e 

pouquíssimas oportunidades de formação educacional e profissional (p. 5). 

O referido relatório, fruto de visitas e avaliações em unidades socioeducativas de 

todo o Brasil, aponta para uma série de problemáticas, que perpassam desde a estrutura 

física das unidades, equipes profissionais, organizações e rotinas da socioeducação, 

além de apresentar problemas graves como o adoecimento mental de adolescentes no 
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cumprimento de medidas de semiliberdade e internação. No que diz respeito à estrutura 

física, os relatores concluem que “não se pode esperar ressocialização de adolescentes 

amontoados em alojamentos superlotados, e ociosos durante o dia, sem oportunidade 

para o estudo, trabalho e a prática de atividades esportivas” (Conselho Nacional do 

Ministério Público, 2013, p. 45). Contraditoriamente, o mesmo documento indica que 

os gestores destas unidades as consideram, em 64,75% dos casos, ótimas ou boas no que 

diz respeito ás suas instalações físicas (CNMP, 2013). 

Corroborando com os achados do CNMP, Teixeira (2006a), em seu livro 

“Adolescência-violência: desperdício de vidas”, relata, no capítulo intitulado “Vejo um 

museu de eternas novidades/o tempo não para: primeira década de 2000”, uma série de 

acontecimentos e relatos de visitas às unidades de cumprimento de medidas 

socioeducativas que explicitam a perversidade, lógica carcerária e as violações de 

direitos humanos no contexto da socioeducação. A autora aponta que, no ano de 2001, 

foram realizadas uma série de inspeções, organizada pela Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados, aos cinco estados (Pará, Sergipe, São Paulo, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul) que apresentavam unidades de socioeducação 

consideradas mais precárias e com maiores volumes de denúncias de maus-tratos e 

torturas. Alguns trechos importantes desse relatório são os seguintes: 

(...) quem visita esta instituição estaria autorizado a imaginar que ela deveria ser 

(...) herança do antigo Código de Menores, em que aprisionar adolescentes era 

prática com sustentação legal no Brasil. Ocorre que o EREC foi inaugurado em 

1998, oito anos após a vigência do Estatuto da Criança e do adolescente (...). 

Estrutura medieval, espaço escuro, úmido e nojento (...). As celas não possuem 

abertura suficiente para a aeração e a iluminação, não possuem lâmpadas. Ao 

fundo, há uma privada “turca” na qual os meninos realizam suas necessidades à 
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vista de todos (...). Uma das punições que recebem (...) consiste em permanecer 

algemado, de pé, em uma grade externa, nos fundos do prédio, por até 24 horas 

(...). Durante esses períodos de algema, os punidos não recebem comida ou água 

e, pela posição em que estão imobilizados, são obrigados a defecar e urinar no 

próprio corpo (...). Segundo o relato unânime dos jovens, a diretora da unidade 

comanda pessoalmente as sessões de espancamento selecionando aqueles que 

“merecem apanhar”. Quando os internos reclamam de algum procedimento, a 

diretora e os monitores afirmam que tudo aquilo que eles estão fazendo é por 

conta do que manda o Estatuto da Criança e do Adolescente (...). Os “monitores” 

são funcionários terceirizados (...) a empresa contratada pelo Governo do estado 

é uma empresa de dedetização (p. 182-183).  

Tais relatos apontam para condições desumanas e absolutamente incompatíveis 

com práticas educativas que objetivem a ressocialização de adolescentes. Em 2010, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou relatórios acerca de visitas realizadas em 

unidades socioeducativas por todo o território nacional, e neste mesmo sentido, os 

relatórios também apontam para situações impróprias e concluem que as práticas que 

ocorrem no sistema socioeducativo brasileiro não possibilitam a ressocialização, 

conforme descrito no relatório acerca da unidade de privação de liberdade Ceduc 

Pitimbu, no estado do Rio Grande do Norte5: 

Em suma, as instalações físicas e o atendimento são completamente impróprios. 

Os adolescentes que ali cumprem medidas estão privados de praticamente todos 

os direitos que lhes são conferidos, especialmente o da dignidade da pessoa 
                                                 
5 Estado onde foi realizada a pesquisa deste projeto de mestrado. A realidade do Sistema Socioeducativo 

do Rio Grande do Norte será discutida com maiores detalhes no capítulo que trata da exploração do 

campo do estudo. 
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humana. Não é possível imaginar que se possa alcançar a ressocialização dos 

jovens em condições como as brevemente descritas (Conselho Nacional de 

Justiça, 2010, p. 6). 

Outro documento que revela informações relevantes acerca do sistema 

socioeducativo é o “Levantamento Nacional sobre o Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente em Conflito com a Lei”, construído pela Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República (SDH/PR), e publicado em 2012 com dados referentes ao 

ano de 2011. Nesta publicação evidencia-se, dentre outros problemas, a persistência da 

ênfase de aplicação das medidas socioeducativas em meio fechado, que, entre 2010 e 

2011, apresentou aumento de 10,69%, sendo a proporção nacional de 01 adolescente 

cumprindo medida em meio fechado para cada 3,6 em meio aberto. Tal informação é 

preocupante, uma vez que tal tendência vai na contramão da ênfase preconizada pelo 

ECA nas medidas em meio aberto, visto que no cumprimento destas os adolescentes 

permanecem em convivência com seus familiares e comunidade, o que é compreendido 

como fundamental para o desenvolvimento e ressocialização dos mesmos.  

Entre as possíveis variáveis que contribuem para o aumento das medidas em 

meio fechado colocam-se a construção de novas unidades de internação e 

semiliberdade, “indícios de uma cultura de institucionalização presente no Judiciário, 

que se sustenta principalmente em fundamentações extrajurídicas que, via de regra, se 

contrapõe ao próprio ordenamento legal” (p. 9), exposição da população adolescente a 

territórios com indicadores de vulnerabilidade social, e ao processo de expansão do 

crack e outras drogas (SDH/PR 2012). 

No que diz respeito ao perfil dos adolescentes que se encontram com a liberdade 

restrita ou privada no sistema socioeducativo, eles são, segundo dados do relatório da 

SDH/PR, em sua maioria negros, do sexo masculino, com baixa escolaridade e usuários 
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de drogas. Acerca desse perfil, o Fórum DCA6 do estado do Ceará, em publicação 

denominada “Caderno temático n°1: Sistema Socioeducativo para que e para quem” 

afirma que 

Esses dados nos mostram a seletividade do Sistema Socioeducativo, uma 

característica que é semelhante a do Sistema Penal dos Adultos, ou seja, são 

processados e submetidos às medidas socioeducativas, na sua maior parte, os 

adolescentes pobres, negros, dependentes químicos e que tiveram negado o 

direito à educação. Vemos, assim, que grande parte dos adolescentes só passam a 

ser visíveis para o Estado quando da prática do ato infracional. Em outras 

palavras, a face do Estado que se apresenta para os adolescentes é a face 

repressora e punitiva, mesmo que travestida de educativa e ressocializadora (p. 

4). 

Outro aspecto fundamental contemplado no relatório da SDH diz respeito à 

natureza do ato infracional, em que os dados divergem completamente da realidade 

cotidianamente retratada pelos principais veículos de comunicação do país, já que, de 

acordo com o relatório, 

Observa-se que de 2002 para 2011 houve uma redução percentual de atos graves 

contra pessoa: homicídio reduz de 14,9% para 8,4%; latrocínio de 5,5% para 

1,9%; estupro de 3,3% para 1,0% e lesão corporal de 2,2% para 1,3%. Esse 

cenário, além de contrariar as informações que circulam nos meios de 

comunicação alardeando um suposto aumento na gravidade de atos infracionais 

                                                 
6 O Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FÓRUM DCA, é 

um espaço da sociedade civil, presente em todo o território nacional, que atua a partir da mobilização 

social para garantia da efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Maiores informações acerca do 

Fórum DCA podem ser obtidas através do endereço eletrônico www.forumdca.org.br.  
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cometidos por adolescentes, indica o aumento da participação desses 

adolescentes em tarefas secundárias na dinâmica do tráfico. Tais informações 

induzem a uma conclusão de que os adolescentes autores de atos infracionais 

necessitam mais de uma Rede de Proteção do que de um sistema que os 

responsabilize. Obviamente essa conclusão não desconsidera – nem deve 

desconsiderar – o fato de que todos os adolescentes que cometerem atos 

infracionais devem ser obrigatoriamente responsabilizados (p. 23). 

Os meios de comunicação em massa (que pertencem historicamente a grupos 

políticos conservadores) defendem cotidianamente a ideia de que adolescentes pobres 

são perigosos, e se posicionam claramente em campanhas favoráveis à redução da idade 

penal (mesmo os que definem suas atuações a partir de uma suposta neutralidade 

jornalística), o que acaba influenciado diretamente a maior parte da população, que não 

tem acesso à discussão mais qualificada e nem oportunidade de acompanhar outra 

perspectiva deste debate, a concordar e ser favorável à redução. A reivindicação pelo 

endurecimento da lei e rebaixamento da imputabilidade penal de 18 para 16 anos 

baseia-se em uma série de argumentos falaciosos, dentre eles o que os adolescentes são 

responsáveis pela maior parte dos casos graves de violência que assolam o país, e de 

que os mesmos não recebem qualquer tipo de punição quando se envolvem na prática de 

atos infracionais. 

 Neste sentido, Ferreira, Fontoura, Aquino e Campos (2009), em reflexão acerca 

de juventude e políticas públicas no Brasil, apontam para uma questão fundamental para 

a compreensão da relação entre adolescência e violência: a da sobrevalorização de 

adolescentes como autores de crimes violentos, visto que 

Os números mostram que isto não corresponde à realidade. O que ocorre, 

regularmente, é uma maior exposição e repercussão na mídia de episódios 
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violentos envolvendo adolescentes, o que leva a sociedade a acreditar que estes 

estão mais violentos ou são insuficientemente atingidos por ações penalizadoras 

(p. 194) 

 Os autores esclarecem que, quando se trata de jovens como autores e vítimas de 

violência, geralmente se incluem os adolescentes, o que é válido somente para algumas 

análises. Entretanto, a partir da abordagem midiática com ênfase no adolescente 

enquanto autor de atos violentos, provoca-se a sensação de uma participação deste 

grupo populacional em atividades infracionais graves muito maior do que a realidade. 

Além disso, o ECA é apontado pelos defensores do endurecimento penal como uma 

legislação demasiadamente branda, mas, a maior parte da população ignora a existência 

do artigo 112 desta legislação, que define as medidas socioeducativas para a 

responsabilização de adolescentes que cometem atos infracionais.  

Sobre este clamor social, sempre alimentado e incentivado pela mídia, por 

punição dos jovens pobres, Wacquant (2003), em seu livro “Punir os pobres”, trata do 

Estado Penal, que pode ser uma via para a reflexão acerca da criminalização dos 

adolescentes pobres. O autor explica a emergência desse Estado a partir da ansiedade 

social provocada pela insegurança nas condições de trabalho e vida, em que o mesmo se 

coloca enquanto autoridade no campo penal para compensar sua ausência de poder no 

campo social e econômico. Um dos pilares que sustentam o modelo do Estado Penal é o 

discurso da meritocracia, tanto superior quanto inferior, em que o indivíduo é o único 

responsável por seu sucesso ou fracasso, tendo tal responsabilidade individual como 

contrapartida a irresponsabilidade coletiva. Tal lógica gera a culpabilização e 

demonização de “classes perigosas”, dentre elas a dos adolescentes residentes em 

periferias e que perpassam pela socioeducação. 
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Já na obra “As duas faces do Gueto”, Wacquant (2008) discute acerca da 

marginalidade urbana e, apesar de suas análises se dirigirem especialmente à realidade 

dos guetos norte-americanos, guardadas as diferenças de cada contexto, vivemos aqui 

no Brasil também processos de demonização de grupos sociais periféricos, a-

historicismo e despolitização que servem ao ideal neoliberal, na medida em que 

Sua demonização permite que seja simbolicamente isolado e descartado, 

justificando-se assim uma política de Estado que combina medidas punitivas, 

com os programas de trabalho forçado, a “Guerra das drogas” (que é acima de 

tudo uma guerrilha contra os viciados e os traficantes das áreas de gueto) e 

políticas penais que levaram a duplicação da população prisional em uma década 

(...) É principalmente a “sensação de animosidade, de desconfiança e de 

desprezo, inspirada pelos negros do gueto no restante da sociedade norte-

americana, que serve para consolidar essa categoria (...) a temática da 

underclass7 tende a despolitizar o dilema posto pelo declínio acelerado das áreas 

negras desassistidas das metrópoles norte-americanas, pois, se a underclass é de 

fato uma coleção de indivíduos fracassados, que trazem com eles o germe de sua 

condição e a maldição que infligem aos outros, então a responsabilidade coletiva 

não pode ser invocada nem no nível das causas, nem no nível das soluções (p. 

50-51). 

                                                 
7 O termo underclass, ou subclasse em tradução livre, refere-se ao mais baixo substrato social das cidades 

contemporâneas, que não estaria integrada à classe trabalhadora, sendo geralmente associada à 

criminalidade e comportamentos desviantes. Wacquant e outros cientistas sociais rejeitam tal definição, a 

partir das experiências de pesquisa nos guetos e periferias, onde observam sua complexidade e refutam 

seu estigma negativo. 
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Acerca desta demonização de estratos sociais, Feffermann (2013) aponta o medo 

como mecanismo de manipulação e dominação das classes dominantes sob as 

subalternas, invertendo a realidade pela negação da construção histórica de formas de 

violência e naturalizando valores, ideias e comportamentos. A autora explica que é a 

produção de miserabilidade que tem como resposta uma crescente política de 

criminalização, visto que 

(...) para todo Estado Mínimo existe a necessidade de um Estado Máximo de 

controle social e repressão sobre as populações pobres e excluídas. A solução 

encontrada é criminalizar os pobres e os movimentos sociais, processo vital para 

manutenção do status quo, reforçando o processo de desumanização dos 

excluídos e o controle das novas “classes perigosas” (p. 58). 

O medo, para a autora, é produzido e alimentado por uma indústria cultural que 

garante a reverberação do discurso de criminalização da juventude pobre. A mídia 

promove a espetacularização do crime, e aborda a criminalidade como os principais 

eventos da vida nas periferias, o que gera desejo social por endurecimento das punições. 

Tal mecanismo ideológico leva a sociedade a atacar e tentar parar qualquer ameaça a 

ordem social estabelecida. Os “rolezinhos”8, que se intensificaram no Brasil em 2013, 

exemplificam bem este processo narrado pela autora. 

                                                 
8 Fenômeno que ganhou força no Natal de 2013, em que grupos de centenas ou milhares de jovens 

residentes em periferias combinavam o que chamavam de rolezinhos em shopping centers próximos às 

suas comunidades. Os jovens iam ao shopping para “zoar, dar uns beijos, rolar umas paqueras”, ou 

“tumultuar, pegar geral, se divertir, sem roubos”. Mesmo sem cometer nenhum crime, muitos 

adolescentes e jovens foram levados até delegacias e proibidos de entrarem nos shoppings, em um claro 

processo de criminalização da juventude pobre, por haver ousado ocupar os mesmos espaços e incomodar 

a classe média brasileira. Maiores informações e análises acerca dos rolezinhos podem ser encontradas 
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A partir dessa lógica perversa, criminaliza-se o jovem pobre, e nele é colocada a 

maior parcela de culpa pela violência no Brasil. Nesse sentido, Feffermann (2013) alerta 

para esse processo de inclusão perversa 9 , marginal de grupos historicamente 

violentados, em que se busca, constantemente, os culpados pela insegurança social e a 

infração faz-se realidade: 

Geralmente é sobre o jovem que recai o desdobramento desse medo, a raiva, e 

ideologicamente a sociedade procura justificar essas atitudes; ela generaliza a 

situação e passa a julgar qualquer jovem pobre que vive na periferia (...) Como 

pensar a construção das subjetividades de jovens que desde muito cedo são 

rotulados e sobrevivem através e apesar dos clichês, dos estereótipos de pobres, 

negros e perigosos? (pp.67-68) (...) Num país de direitos não incorporados, um 

ato de infração configura-se como recusa recíproca de integração; a condição 

marginal que a sociedade impõe a juventude da periferia se faz acompanhar de 

recusa desses jovens aos comportamentos socialmente aceitos (p. 69-70). 

Soares (2003), por sua vez, aponta para o fenômeno da invisibilidade perversa 

para explicar como a sociedade não enxerga determinados grupos sociais, dentre eles o 

da juventude periférica, ou as enxerga como ameaça, de forma estereotipada. Para o 

autor, 

                                                                                                                                               
em noticiários e blogs na internet, como em 

http://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/23/opinion/1387799473_348730.html. 

 

9 Concordamos com a autora quando utiliza o termo inclusão perversa para se referir ao papel de grupos 

sociais historicamente violados, visto que dentro do sistema capitalista eles não estão excluídos, mas 

incluídos para exploração e opressão características deste sistema, sendo, portanto, uma inclusão perversa 

destes grupos, dentre eles o dos adolescentes pobres. 
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Um jovem pobre e negro caminhando pelas ruas de uma grande cidade brasileira 

é um ser socialmente invisível. A sociedade torna uma pessoa invisível ao lançar 

sobre a mesma um estigma, anulando a singularidade e identidade inerente a sua 

condição humana, e substituindo-a pelo retrato estereotipado e a classificação 

imposta (...). Uma das formas mais eficientes de tornar alguém invisível é 

projetar sobre ele ou ela um estigma, um preconceito. Quando o fazemos, 

anulamos a pessoa e só vemos o reflexo de nossa própria intolerância. Tudo 

aquilo que distingue a pessoa, tornando-a um indivíduo; tudo o que nela é 

singular, desaparece (p. 165). 

O autor alerta ainda que, ao contrário da imagem midiática do jovem pobre 

exclusivamente enquanto autor de violência, é esta parcela populacional que é 

vitimizada de forma mais perversa pela violência, com a violação do principal dos 

direitos humanos: o direito à vida, já que a vitimização letal se distribui de forma 

desigual no Brasil, atingindo, sobretudo, os jovens pobres e negros, do sexo masculino, 

entre 15 e 24 anos. Dados do Mapa da Violência, produzido e publicado anualmente 

pela Secretaria Nacional de Juventude e Secretaria de Políticas de Promoção de 

Igualdade Racial, sob coordenação de Waiselfisz (2014), confirmam a afirmação de 

Soares (2003), visto que as estatísticas apontam a juventude pobre como grupo 

populacional mais atingido pela violência letal. 

 Já Ruotti, Freitas, Almeida e Peres (2009) alertam que as graves violações de 

direitos humanos atingem mais incisivamente a população que apresenta as piores 

condições de vida, e apontam o Estado como violador, direto ou indireto, do direito à 

vida e a uma vida digna, seja pela ausência de esforços políticos na concretização das 

políticas sociais ou por práticas abusivas e violentas por parte do Estado. Tais práticas 

se configuram, segundo os autores, como resquícios e entraves que não se dissolveram 
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com o fim da ditadura militar no país, e assim “o que se observa é, principalmente uma 

ação repressiva, por vezes ilegal e violenta, contra a população mais desfavorecida 

economicamente, majoritariamente jovem e moradora das periferias, a qual é 

considerada, por suas condições de vida, como supostamente criminosa” (Ruotti et al., 

2009, p. 538).  

Ruotti et al. (2009) citam ainda estudos de Caldeiras (2000) que apontam para a 

existência, no Brasil, de uma certa tolerância à manipulação dos corpos, que faz com 

que ações violentas sejam legitimadas para punir supostos criminosos e categoriais 

sociais tidas como passíveis de controle. Elas explicam que, a partir da década de 1980, 

os meninos de rua foram categorizados enquanto um grupo de “perigosos” e, a partir de 

tal classificação, ocorreram uma série de violências e extermínios de tal população. Na 

atualidade, o foco e ênfase de classe perigosa são colocados no jovem pobre, sobretudo 

naqueles que perpassam pelo sistema socioeducativo. 

As autoras apontam para um ciclo de violência que se inicia a partir da 

desigualdade na efetivação dos direitos sociais e econômicos, o que acaba 

desembocando em violações de direitos civis. Já Schilling (2011), em capítulo acerca de 

atendimento à vitimas de violência e violação de direitos e na busca por justiça, reflete 

que “talvez a maior violência que enfrentamos é a da pobreza na maioria das famílias 

atendidas” (p. 62). Essa constatação pode ser refletida no contexto do sistema 

socioeducativo, em que grande parte dos adolescentes que chega às unidades de 

internação e semiliberdade não teve acesso, ou acessou de forma precária, os direitos 

sociais básicos de educação, saúde, habitação, segurança, dentre outros. 

Diante deste cenário em que o adolescente pobre é estigmatizado e violado, junto 

com seus familiares, no acesso aos seus direitos sociais, e que é exposto cotidianamente 

aos apelos consumistas, que passam a mensagem que para ser é preciso ter, acessar e 



47 

 

 

 

consumir determinados produtos e tecnologias, tem-se um cenário fértil para o 

recrutamento destes adolescentes pelo tráfico de drogas. Neste contexto, os adolescentes 

são facilmente atraídos pelas facções do tráfico, pois, encontram nesta atividade uma 

oportunidade única de ter poder de consumo, status e reconhecimento social, ainda que 

conheçam os perigos do envolvimento em tal atividade, sobretudo os problemas com a 

justiça e a morte precoce. Não por acaso, tem-se no referido relatório da SDH/PR acerca 

do sistema socioeducativo, o crescimento do envolvimento com o tráfico de drogas 

dentre os atos infracionais mais praticados pelos adolescentes. Importante lembrar, 

ainda, que outros atos infracionais, como roubos e homicídios também se relacionam, 

em alguns casos, ao envolvimento com o tráfico de drogas, ainda que não se restrinjam 

ao mesmo. 

A abordagem e tratamento ao adolescente usuário de drogas é complexa e 

desafiadora, e tal complexidade se intensifica ainda mais dentro das unidades de 

socioeducação, visto que, como apontam os relatórios, a maior parte das unidades não 

possui profissionais, insumos ou consegue realizar encaminhamentos e receber suporte 

de unidades do Sistema único de Saúde (SUS) necessários para lidar com adolescentes 

com quadros como síndromes de abstinência, por exemplo.  

Além disso, o elemento droga é sempre associado pela imprensa à culpabilização 

do adolescente, o que pode ser observado facilmente em programas policiais em que se 

justifica o homicídio contra adolescente residente em periferia a partir de sua possível 

ligação com o tráfico de drogas, ou como um simples “acerto de contas”. Tal 

naturalização/simplificação destas mortes tem como consequência o descaso social e 

por parte do Estado, visto que muitas vezes a morte desta parcela populacional não é 

nem mesmo investigada através de abertura de inquérito. Essa concepção e ação perante 

a juventude pobre enquanto parcela “descartável” da sociedade operacionaliza o 
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extermínio, ou, como apontam alguns autores, dentre eles Soares (2003), o genocídio da 

juventude pobre e negra.  

 Nesse sentido, Wacquant (2003) aponta que a lógica da meritocracia gera 

desinteresse sobre o que acontece aos pobres, no que diz respeito a suas condições de 

vida, acessos aos direitos básicos e vulnerabilidades, que em muitos casos, e 

notadamente na trajetória dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de 

privação de liberdade, colocam-se como fatores de risco para o envolvimento com a 

criminalidade. Desse processo, resulta o que o autor denomina como “cidadania 

jurídica”, em que os pobres são marcados, processados pelo Estado penal e 

encarcerados em massa em instituições que propagam “ilusões ré”, de reeducação, 

reintegração e ressocialização que nunca se concretizarão dada a lógica em que se 

operacionalizam. 

Corroborando com a questão da cidadania jurídica, Coimbra, Lobo e Nascimento 

(2008) questionam o efeito naturalizador dos Direitos Humanos na sociedade 

capitalista, que acabam legitimando contradições e esvaziando a luta quando encarados 

enquanto direitos naturais e inatos aos seres humanos, quando, em realidade, são 

imanentes, e vão além do que está garantido pelas leis. As autoras denunciam que, na 

lógica da sociedade disciplinar, pautada em controle, tutela e punição, e que tem 

segurança como palavra de ordem, para garantir os direitos e a qualidade de vida dos 

humanos, sacrificam-se os “inumanos”, categoria dos subalternizados e marginalizados. 

Rosa, Vicentin e Broide (2011), por sua vez, apontam para o papel da ciência 

neste processo de segregação e higienização social que continua a ocorrer na 

contemporaneidade, em que conhecimentos jurídicos e psicológicos unem-se para 

conectar transtorno mental a criminalidade, via periculosidade. Os autores alertam que a 

patologização de setores da juventude pobre é uma “forma de encobrir, como doença 
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mental, o desinvestimento da sociedade em relação a esses jovens” (p. 82), e que essa 

construção social do adolescente enquanto perigoso e intratável acaba embasando as 

práticas a ele voltadas, o que é bastante grave, visto que 

O conhecimento sobre os indivíduos ignora o contexto de produção e impõe 

patologias, retirando do sujeito a efetividade do seu discurso e de sua denúncia. 

Cuidar do sofrimento mental deslocado dos impactos do sofrimento social, da 

exploração social, cria uma espécie de distorções em que políticas, mesmo 

quando gestadas com objetivos progressistas, sejam transformadas em práticas 

opressivas (p. 90-91). 

Todo esse processo perverso de criminalização da juventude pobre impacta, 

como dissemos, diretamente os adolescentes que vivem o contexto da privação e 

restrição de liberdade na socioeducação. Assim, a execução das medidas 

socioeducativas ocorre distante dos princípios e diretrizes apontados pelo ECA, 

funcionando enquanto política punitiva no lugar de política social, fenômeno que ocorre 

dentro e a partir das engrenagens perversas do modo de produção capitalista. 

Longe de pretender encerrar a discussão acerca da criminalização e extermínio 

da juventude pobre, que é complexa e fundamental para a compreensão e superação da 

lógica com a qual vem se operando o sistema socioeducativo no Brasil, concordamos 

com Souza (2012), quando afirma que 

Sem correr o risco de cair no extremismo, reconhece-se que os jovens se 

envolvem sim em práticas delituosas, mas vale chamar atenção para o fato de 

que a questão central de debate não deve ser a sua criminalização, mas sim a 

compreensão dos fatores de risco que perpassam a juventude pobre, para que 

assim se possam construir alternativas à violência (p. 65). 
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No próximo tópico, será discutida a construção do SINASE a partir desta 

constatação da lógica de criminalização e encarceramento que perpassa o sistema 

socioeducativo brasileiro, e da necessidade de superação da mesma pela ênfase no 

caráter pedagógico na socioeducação. 

 

1.3 Pelo respeito aos Direitos Humanos na execução das medidas socioeducativas: 

A Lei do SINASE 

É fato, a partir dos relatórios apontados na sessão anterior, que as medidas 

socioeducativas não são executadas a partir das diretrizes propostas pelo ECA. 

Conforme relatado, vive-se na socioeducação brasileira uma reprodução (na lógica, nos 

espaços físicos e relações) do sistema penitenciário, extremamente violadora dos 

Direitos Humanos e da dignidade da vida dos adolescentes e familiares que passam por 

tal sistema. Neste sentido, Menicucci e Carneiro (2011) apontam a existência de duas 

lógicas distintas, a da coerção e socialização, operando conjuntamente o sistema 

socioeducativo, tendo caráter simultaneamente jurídico e social. As autoras defendem 

que a tensão entre essas duas lógicas que coexistem é inevitável, sendo que, na maior 

parte das instituições, a lógica da coerção, fortemente influenciada por legislações 

anteriores ao ECA, acaba preponderando. 

Acrescentamos que a criminalização da juventude pobre é fator principal para 

que a coerção continue sendo a lógica dominante no espaço da socioeducação. E é 

justamente no sentido de potencializar a lógica da socialização em detrimento da 

coerção, e colocar diretrizes e parâmetros concretos para efetivar as conquistas legais do 

ECA, que foi criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, 

sendo lançado enquanto documento teórico-operacional de guia para implementação das 
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medidas socioeducativas em 2006, e instituído pela Lei Federal 12.594 em 18 de janeiro 

de 2012. 

Conforme expõe Veronese e Lima (2009), o SINASE é um instrumento jurídico-

político que complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere ao 

ato infracional e as medidas socioeducativas. Trata-se de um documento que impõe 

obrigações e a co-responsabilidade da família, da sociedade e do Estado para a 

efetivação dos direitos fundamentais dos adolescentes que cometeram ato infracional. E 

ao Estado, principalmente, cabe a função de investir em políticas sociais que facilitem a 

concretização desse importante instrumento normativo. 

O SINASE é fruto de uma construção coletiva envolvendo diversos segmentos 

do governo, representantes de entidades de atendimento, especialistas na área e 

sociedade civil que promoveram intensos debates com a finalidade de construir 

parâmetros mais objetivos no atendimento ao adolescente autor de ato infracional. 

Trata-se de uma política pública que verdadeiramente procura atender aos preceitos 

pedagógicos das medidas socioeducativas conforme dispõe o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Na introdução do documento técnico-operacional do SINASE, coloca-se que 

este tem o objetivo de reafirmar a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente 

sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa, visto que, embora o ECA 

apresente significativas mudanças e conquistas em relação ao conteúdo, ao método e à 

gestão, essas ainda estão no plano jurídico e políticoconceitual, não chegando 

efetivamente aos seus destinatários. Assim, o SINASE visa trazer avanços não só na 

discussão sobre o tema, mas, principalmente, na efetivação de uma política que 

contemple os direitos humanos buscando transformar a problemática realidade atual em 

oportunidade de mudança (CONANDA, 2006). 
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Contextualiza-se, também, que a construção do SINASE foi realizada pelos 

diferentes atores a partir de reflexões acerca de uma temática que tem mobilizado a 

sociedade brasileira: o que deve ser feito no enfrentamento de situações de violência 

que envolvem adolescentes enquanto autores de ato infracional ou vítimas de violação 

de direitos no cumprimento de medidas socioeducativas. Tal temática é complexa e 

necessitou o trabalho de diferentes atores e instituições, e o enfoque da necessidade de 

articulação de diferentes esferas do governo, e da co-reponsabilização da família, 

sociedade e Estado na construção de um pacto social em torno do SINASE 

(CONANDA, 2006). 

O documento técnico operacional do SINASE articula as três esferas de governo 

e enfatiza a intersetorialidade na proposição e execução das medidas socioeducativas. 

Este documento divide-se em nove capítulos que tratam do (1) do marco situacional, (2) 

do conceito e integração das políticas públicas, (3) dos princípios e marco legal do 

sistema de atendimento socioeducativo, (4) da organização do SINASE, (5) da gestão 

dos programas, (6) dos parâmetros de gestão pedagógica no atendimento 

socioeducativo, (7) dos parâmetros arquitetônicos para as unidades de atendimento 

socioeducativo, (8) da gestão do sistema e financeiro, (9) do monitoramento e avaliação. 

Abordaremos brevemente aspetos dos três primeiros capítulos, além do sexto capítulo, 

que traz discussões centrais acerca do SINASE que serão objeto de discussão desta 

dissertação. 

O primeiro capítulo do SINASE, que trata do Marco Situacional, aborda o 

contexto sociopolítico e cultural da adolescência no Brasil e a realidade institucional do 

sistema socioeducativo. É destacada a desigualdade social enquanto fator que impacta 

diretamente as condições de vida de crianças e adolescentes, a alta mortalidade de 

adolescentes por causas violentas no Brasil e o recorte de raça, que aponta que não 
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existe igualdade no acesso aos direitos básicos, visto que as famílias negras apresentam 

menor grau de escolarização e maiores índices de pobreza. Assim, 

A realidade dos adolescentes em conflito com a lei não é diferente dos dados ora 

apresentados. (acerca da adolescência brasileira em seus recortes de raça e 

classe). Estes também têm sido submetidos a situações de vulnerabilidade, o que 

demanda o desenvolvimento de política de atendimento integrada com as 

diferentes políticas e sistemas dentro de uma rede integrada de atendimento, e, 

sobretudo, dar efetividade ao Sistema de Garantia de Direitos. (...). A realidade 

dos adolescentes brasileiros, incluindo aqueles no contexto socioeducativo, exige 

atenção do Estado e evidencia a necessidade de uma agenda de urgências no 

sentido de se efetivar políticas públicas e sociais e, sobretudo, ampliar os 

desafios para a efetiva implementação da política de atendimento socioeducativa 

(CONANDA, 2006, p. 18-19). 

Quanto às condições da socioeducação, neste primeiro capítulo colocam-se as 

dificuldades e desafios inerentes à superação da longa tradição assistencial-repressiva 

no contexto do atendimento da criança e do adolescente, sobretudo dos adolescentes 

autores de atos infracionais. Déficits de vagas em unidades de internação apontam para 

a grande recorrência desta medida em detrimento das demais, o que fere a 

excepcionalidade apontada pelo ECA. Além disso, pesquisas apontam para a 

inadequação dos ambientes físicos e da falta de recursos humanos e atividades 

pedagógicas, questões sérias que, para serem superadas e reordenadas, necessitam de 

múltiplas ações, dentre as quais 

o reordenamento institucional das unidades de internação; ampliação do sistema 

em meio aberto; organização em rede de atendimento; pleno funcionamento do 

sistema de defesa do adolescente em conflito com a lei; regionalização do 
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atendimento; municipalização do meio aberto; capacitação dos atores 

socioeducativos; elaboração de uma política estadual e municipal de atendimento 

integrada com as demais políticas; ação mais efetiva dos conselhos estaduais e 

municipais; ampliação de varas especializadas e plantão institucional; maior 

entendimento da lei e suas especificidades; integração dos órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Público, Assistência Social, na 

operacionalização do atendimento inicial do adolescente em conflito com a lei, e 

atendimento estruturado e qualificado aos egressos (CONANDA, 2006, p. 21). 

No segundo capítulo, que trata das políticas públicas, coloca-se que o SINASE é 

uma reunião de regras e critérios que atua especificamente sobre os adolescentes do 

sistema socioeducativo, como um subsistema do Sistema de Garantias de Direitos 

(SGD), de “proteção geral de direitos” de crianças e adolescentes instalado pela 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo intuito é a efetiva 

implementação da Doutrina da Proteção Integral. O SGD tem a função de enumerar 

direitos, estabelecer princípios e diretrizes da política de atendimento, definir 

competências e atribuições gerais e dispor sobre os procedimentos judiciais que 

envolvem crianças e adolescentes (CONANDA, 2006). 

Neste capítulo, enfatiza-se que o SINASE se comunica e deve ser apoiado pelas 

políticas que constituem o SGD, como saúde, assistência social, educação, habitação, 

segurança pública, previdência social, esporte e lazer, trabalho, dentre outras, no 

atendimento ao adolescente autor de ato infracional e seus familiares, para que seja 

efetivada a garantia dos seus direitos. Expõe-se também a importância da utilização, por 

parte dos adolescentes, mesmo os que se encontram em internação, dos equipamentos 

sociais comunitários, como unidades de saúde e escolas, para não privá-los do contato 
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social, e na busca pela desconstrução de estigmas e preconceitos que historicamente 

acompanham tal grupo populacional. Coloca-se ainda que 

por estar inserido no Sistema de Garantia de Direitos, o SINASE deve servir, 

também, como fonte de produção de dados e informações que favoreçam a 

construção e o desenvolvimento de novos planos, políticas, programas e ações 

para a garantia de direitos de todas as crianças e adolescentes, reduzindose a 

vulnerabilidade e a exclusão social a que muitos estão expostos (p. 24). 

O terceiro capítulo trata dos princípios que devem perpassar o cumprimento de 

todas as medidas socioeducativas. Tais princípios, por sua vez, embasam-se nas 

normativas nacionais e internacionais das quais o Brasil é signatário, dentre elas a 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção da ONU 

sobre os direitos das crianças, o Sistema Global e o Sistema Interamericano dos Direitos 

Humanos: Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil – 

Regras de Beijing – Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 

Privados de Liberdade. Os princípios apresentados no SINASE se relacionam e são 

indissociáveis. Destacamos alguns destes que consideramos fundamentais para a 

discussão da inserção da família no processo de socioeducação de adolescentes privados 

de liberdade, fenômeno discutido ao longo deste projeto de pesquisa. 

O primeiro princípio trata do respeito aos direitos humanos na execução da 

socieducação, visando superar a visão do adolescente enquanto ato por ele cometido, e 

embasar o cumprimento das medidas no respeito à dignidade da vida humana, que vem 

sendo constantemente violado, sobretudo nas unidades de internação. Para tal, coloca-se 

enquanto segundo princípio o da responsabilidade solidária de Família, Estado e 

Sociedade pela promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes (artigos 227 

da Constituição Federal e 4º do ECA), sendo que 
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Para cada um desses atores sociais existem atribuições distintas, porém o 

trabalho de conscientização e responsabilização deve ser contínuo e recíproco. 

Os papéis atribuídos a esses atores sociais se conjugam e entrelaçam: (1) a 

sociedade e o poder público devem cuidar para que as famílias possam se 

organizar e se responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de seus 

adolescentes, evitando a negação de seus direitos, principalmente quando se 

encontram em situação de cumprimento de medida socioeducativa; (2) à família, 

à comunidade e à sociedade em geral cabe zelar para que o Estado cumpra com 

suas responsabilidades, fiscalizando e acompanhando o atendimento 

socioeducativo, reivindicando a melhoria das condições do tratamento e a 

prioridade para esse público específico (inclusive orçamentária) (p. 26). 

Posteriormente, o SINASE sinaliza os princípios do respeito ao adolescente 

enquanto pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, sujeito de direitos e 

responsabilidades (artigos 227, § 3º, inciso V, da CF; e 3º, 6º e 15º do ECA) e da 

prioridade absoluta da criança e do adolescente (artigos 227 da Constituição Federal e 

4º do ECA), enfatizando que o adolescente não deixa de ser sujeito prioritário nas 

políticas sociais e públicas por sua condição de autor de ato infracional. Assim, devem 

ser garantidos ao adolescente que cumpre medidas socioeducativas os direitos à 

educação, saúde, convivência familiar e comunitária e todos os demais que se fazem 

necessários para o seu desenvolvimento. 

O quinto e o sexto princípio tratam da legalidade (artigo 5º, inciso II, da 

Constituição Federal) e do respeito ao devido processo legal (artigos 227, § 3º, inciso IV 

da Constituição Federal, 40 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança e 108, 110 e 111 do ECA e nos tratados internacionais), fundamentais na busca 

por cessar os abusos e violações nesse contexto, visto que se direcionam à 
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responsabilização de educadores, gestores e demais atores que se utilizem de práticas 

autoritárias e que não estejam previstas em lei. 

O sétimo princípio diz respeito à excepcionalidade e brevidade no cumprimento 

das medidas, explicitando que os adolescentes só devem ser sentenciados ao 

cumprimento de medidas de privação de liberdade em casos excepcionais, e que devem 

permanecer nesta condição pelo menor tempo possível, visto que nessas situações ficam 

distantes de suas famílias e comunidades, que possuem papel fundamental em seu 

processo de desenvolvimento. Neste mesmo sentido, o oitavo princípio defende a 

integridade física e mental dos adolescentes, o que passa fundamentalmente pelo 

contato e apoio de seus familiares, e do respeito à capacidade do adolescente em 

cumprir as medidas, privilegiando aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários (artigos 100, 112 , § 1º, e 112, § 3º, do ECA). 

O décimo-segundo princípio trata da municipalização do atendimento (artigo 88, 

inciso I do ECA), fundamental para fortalecer o contato e o protagonismo das 

comunidades e famílias atendidas. Por fim, o décimo-sexto artigo defende a importância 

da mobilização da opinião pública para efetivar a condição de crianças e adolescentes á 

condição de sujeitos de direitos, visto que 

o tratamento dispensado pelos segmentos da sociedade  em especial os meios de 

comunicação ao adolescente a quem se atribui ato infracional, desde o processo 

de apuração até a aplicação e execução de medida socioeducativa, implica em 

atenção redobrada. A discussão aprofundada e contínua com a população em 

geral, por meio dos diversos segmentos organizados, favorecerá a construção de 

uma sociedade mais tolerante e inclusiva, tendo em vista que sobre esses 

adolescentes recai grande parte da hostilidade e do clamor por maior repressão, o 
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que tem gerado campanhas de incitação de desrespeito a princípios e direitos 

constitucionais atribuídos a esse público (p. 31). 

A sessão do SINASE destinada aos parâmetros da gestão pedagógica no 

atendimento socioeducativo, sexto capítulo do documento técnico-operacional, traz uma 

série de pontos a serem considerados para um processo socioeducativo onde prevaleça a 

ação socioeducativa sobre os aspectos sanatórios, e que objetive a superação da 

condição de exclusão e cometimento do ato infracional por parte do adolescente. Deste 

capítulo destacamos a centralidade do Plano de Atendimento Individual do Adolescente 

(PIA) e as orientações e pactuações relacionadas aos familiares dos adolescentes. O PIA 

é descrito enquanto 

Uma importante ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal e social do 

adolescente e na conquista de metas e compromissos pactuados com esse 

adolescente e sua família durante o cumprimento da medida socioeducativa. A 

elaboração do PIA se inicia na acolhida do adolescente no programa de 

atendimento e o requisito básico para sua elaboração é a realização do 

diagnóstico polidimensional por meio de intervenções técnicas junto ao 

adolescente e sua família, nas áreas jurídica, de saúde, psicológica, social e 

pedagógica (p. 52). 

O PIA é, portanto, um elemento central no SINASE, visto que este instrumento 

vai embasar e guiar toda a vivência do adolescente no sistema socioeducativo, desde a 

sua primeira entrada no sistema socioeducativo, passando pelo momento em que é 

desligado da instituição e seguindo rumo aos seus planos e projetos de vida. O PIA deve 

ser construído conjuntamente pela equipe técnica e de educadores da unidade, pelo 

adolescente e a sua família, sendo uma oportunidade de conhecer esse jovem e seus 

familiares e de encaminhá-los e orientá-los em relação ao acesso de seus direitos, visto 



59 

 

 

 

que, como discutido anteriormente, a maior parte dos adolescentes que cumprem 

medidas socioeducativas é oriunda de famílias pobres e com acesso precário aos seus 

direitos sociais básicos (CONANDA, 2006). 

No que tange à família, coloca-se a necessidade de que ela, juntamente com a 

comunidade, participe ativamente da experiência socioeducativa enquanto diretriz 

fundamental para orientar a prática pedagógica na socioeducação. Parte-se no SINASE, 

do pressuposto de que tudo o que diz respeito ao adolescente e a sua formação, diz 

respeito também, extensivamente, à sua família, sendo que sua cidadania não pode ser 

concretizada se distante de sua comunidade e não compartilhada com sua família. Por 

este motivo, defende-se no SINASE que 

As práticas sociais devem oferecer condições reais, por meio de ações e 

atividades programáticas à participação ativa e qualitativa da família no processo 

socioeducativo, possibilitando o fortalecimento dos vínculos e a inclusão dos 

adolescentes no ambiente familiar e comunitário. As ações e atividades devem 

ser programadas a partir da realidade familiar e comunitária dos adolescentes 

para que em conjunto – programa de atendimento, adolescentes e familiares – 

possam encontrar respostas e soluções mais aproximadas de suas reais 

necessidades (p. 49). 

Tal concepção do papel fundamental da família na socioeducação tem como base 

estudos que apontam para os riscos e prejuízos relacionados à privação, pelo 

adolescente, da convivência com a sua família. Como enfatizado no texto do SINASE e 

discutido na primeira sessão deste capítulo, não se pode perder de vista que, 

historicamente, foi construída a ideia de institucionalização para o grupo de crianças e 

adolescentes pobres, que considerados em situação irregular, eram separados de suas 

famílias e comunidades a partir de um modelo correcional-repressivo. E é este modelo 
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que deve ser superado a partir da compreensão que as famílias vivenciam a mesma 

realidade concreta de violações de direitos fundamentais que seus adolescentes e 

necessitam ter garantidos tais direitos para que possam superar suas dificuldades, dentre 

elas a do envolvimento de seus adolescentes em práticas infracionais. 

É possível perceber, portanto, que o SINASE confirma e descreve práticas a 

serem adotadas pela equipe profissional das unidades em relação à centralização do 

papel da família na socioeducação, bem como a necessidade dos familiares participarem 

do processo socioeducativo, desde a apuração do ato infracional e ao longo de toda a 

execução da medida. Na privação de liberdade, o cuidado e atenção à família precisa ser 

ainda mais intenso, visando à manutenção dos vínculos familiares e o cuidado com a 

família, através de encaminhamentos para a rede de serviços de assistência, saúde, 

trabalho, habitação, etc., a partir da compreensão da inseparabilidade das situações e 

condições concretas de vida dos adolescentes e seus familiares. 

Neste sentido, o eixo 6.3.6 dispõe acerca da abordagem familiar e comunitária, e 

aponta para a necessidade de encaminhamentos e inclusão das famílias dos adolescentes 

em programas de transferência de renda e benefícios no Sistema único de Assistência 

Social (SUAS); de garantir o atendimento às famílias dos adolescentes estruturado em 

conceitos e métodos que assegurem a qualificação das relações afetivas, das condições 

de vida e do acesso ás políticas públicas para o fortalecimento do núcleo familiar; de 

tratar família para além dos laços consanguíneos, mas enquanto grupo de referência 

afetiva para os adolescentes, e considerar as diversidades dos arranjos e organizações 

familiares; de realizar trabalhos e momentos entre adolescentes e familiares para 

discussão de temas como as diversidades étnicas, de gêneros, sexuais, etc; desenvolver 

ações propostas no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; realizar visitas 
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domiciliares de atendimento ás famílias, constatação de sua condição socioeconômica e 

encaminhamentos para políticas sociais; identificar e incentivar potencialidades e 

competências do núcleo familiar para o campo do trabalho, articulando programas de 

geração de renda e desenvolvendo habilidades e a auto-sustentação; promover ações de 

orientação e conscientização das famílias sobre seus direitos e deveres junto à 

previdência social; promover metodologia de abordagem e acompanhamento familiar 

dos familiares que cumprem medidas socioeducativas; adotar sempre que possível, 

ecom consentimento do adolescente, da família, do ofendido e demais envolvidos, a 

restauração do dano causado pela infração (CONANDA, 2006). 

Além disso, no que diz respeito especificamente à internação, aponta-se, no 

SINASE, a necessidade do desenvolvimento de atividades de integração para as famílias 

dos adolescentes, inclusive aqueles oriundos de outros municípios, para que a família 

seja co-participante do processo pedagógico da socioeducação. Coloca-se, ainda, um 

ponto que se torna polêmico devido a concepções moralistas que perpassam atuações no 

sistema socioeducativo, que é o do direito à visita íntima. Tal direito é previsto no 

SINASE para aqueles que já possuem vínculo afetivo anterior ao cumprimento da 

medida socioeducativa e com autorização dos pais ou responsáveis do(a) parceiro(a), 

observando os pressupostos legais, e assegurando cuidados, orientações em saúde e 

acesso a insumos de métodos contraceptivos e prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis (CONANDA, 2006). 

A partir do que foi exposto, percebe-se que, de fato, o SINASE enfatiza a 

importância preconizada pelo ECA à convivência familiar e comunitária, e aponta 

práticas concretas, como encaminhamentos das famílias para o acesso aos benefícios no 

âmbito do SUAS, para cursos e formações profissionais e outras medidas relacionadas 

ao cuidado com os familiares dos adolescentes. Além disso, propõem-se nas diretrizes e 
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parâmetros algumas metodologias de trabalho, como a própria construção do PIA com a 

participação dos familiares, atividades em grupo envolvendo adolescentes e famílias, 

além da prática da justiça restaurativa, que reforçam esta importância e centralidade do 

núcleo familiar no processo socioeducativo. 

Após as discussões realizadas neste capítulo sobre o percurso histórico do 

tratamento direcionado à população infantojuvenil e seus familiares das classes 

populares, da criminalização da juventude pobre e de como o SINASE é construído no 

intuito de superar a ênfase na coerção a partir do fortalecimento da ação pedagógica, 

que considera a família enquanto elemento central para sua concretização, abordaremos, 

no segundo capítulo, a relação entre família, Estado e Políticas Sociais e comentaremos 

acerca de algumas pesquisas que abordam questões relacionadas às famílias dos 

adolescentes autores de atos infracionais. 
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Capítulo 2 – A família como centro das políticas sociais brasileiras: as 

famílias dos adolescentes autores de atos infracionais 

 

Lágrimas! 

Que todos os dias renascem, morrem, e secam 

Como secam o sangue dos filhos caídos, mortalmente feridos 

Nos escuros becos ou ruas das nossas 

discriminadas e sofridas favelas 

Deixando para as famílias atingidas somente 

Uma vida futura de saudades, eternas e inesgotáveis sequelas. 

Lágrimas! 

Forjadas na nascente mais funda da alma de um ser 

Paridas nas profundezas do coração de uma mãe 

Que vai à luta para que às outras mães... 

Lágrimas iguais as suas não as venham fazer sofrer 

(Santos, 2011) 

 

2.1 Família, Estado e Políticas Sociais 

Este capítulo pretende abordar brevemente como a família, instituição de 

socialização primária do homem, modifica-se e desenvolve novos arranjos e formas de 

organização a partir das mudanças impostas pela relação capital/trabalho, especialmente 

com o advento do capitalismo monopolista e neoliberalismo. Almeja-se suscitar a 

discussão de como se configura a relação entre Estado e família e de como as políticas 
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sociais, partindo de seu caráter contraditório10, atendem as famílias pobres. Finalmente, 

serão abordados alguns trabalhos que problematizam questões referentes às famílias de 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.  

Refletir acerca da família é tarefa complexa, pois, como aponta Sarti (1999), é 

difícil romper com o modelo idealizado e naturalizado acerca desta instituição. Além 

disso, como defende a referida autora, tendemos a ser mais etnocêntricos neste assunto 

do que somos em outros, pela força da identificação com as nossas próprias referências 

familiares. Para que seja possível suscitar a reflexão acerca da família, parte-se aqui da 

compreensão de que esta não é natural, mas criada e transformada ao longo da história, 

para que possa cumprir funções sociais. De acordo com Losacco (2008) 

Entendemos por família a célula do organismo social que fundamenta a 

sociedade. Locus nascendi das histórias pessoais, é a instância 

predominantemente responsável pela sobrevivência de seus componentes; lugar 

de pertencimento, de questionamentos; instituição responsável pela socialização, 

pela introjeção de valores e pela formação da identidade; espaço privado que se 

relaciona com o espaço público (p. 64). 

Já Szymanski (2002) defende a família como  

núcleo em torno do qual as pessoas se unem, primordialmente por razões 

afetivas, dentro de um projeto de vida comum, em que compartilham um 

cotidiano e, no decorrer das trocas intersubjetivas, transmitem tradições, 

planejam seu futuro, acolhem-se, atendem idosos, formam crianças e 

adolescentes (p. 10). 
                                                 
10 Netto (2005) aponta para o caráter contraditório das políticas sociais na medida em que elas são, ao 

mesmo tempo, conquistas importantes da classe trabalhadora, e também uma manobra do capitalismo 

para a preservação e controle da força de trabalho. Tal ideia será discutida ao longo do presente capítulo. 
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No que diz respeito às primeiras formas de organização social da família, 

Muraro (1994) explica que, nos primeiros grupos humanos, que viviam da caça de 

pequenos animais e coletas de vegetais, as estruturas sociais e familiares confundiam-se. 

Tal fato ocorria pela inexistência da divisão entre as esferas públicas e privadas da vida, 

sendo o grupo uma unidade de partilha e solidariedade em todos os sentidos, inclusive 

na criação das crianças.  

O autor enfatiza que, nessa fase de nascimento da humanidade, a estrutura 

familiar centrava-se na mãe, sendo as mulheres valorizadas pela geração da vida, 

primordial à sobrevivência da espécie. Nesse período, desconhecia-se a função do 

homem no processo de reprodução humana, isto é, que o espermatozoide é responsável 

pela fecundação do óvulo, dando origem à vida que será gestada no útero da mulher. 

Lyra et al. (2008) apontam que, com o advento da agricultura e a fundição dos 

metais, o homem deixa de ser nômade. O sedentarismo tem como implicação histórica a 

organização em governos, cidades e através do comércio e propriedades. A partir de tal 

organização, apresenta-se um cenário de lutas e disputas por territórios, escravos, poder, 

e que, de acordo com os autores, coincide com a descoberta da função reprodutiva do 

homem por egípcios e indo-europeus. A partir desse contexto, ocorre a passagem das 

sociedades matriarcais para o patriarcado. 

Com o patriarcado, a sexualidade da mulher é controlada, sendo impostos 

valores e comportamentos como a virgindade e a monogamia. A partir desse contexto, 

inicia-se o modelo de família ocidental judaico-cristão composto pelo pai provedor, que 

trabalha e atua no âmbito público, e a mãe cuidadora, sendo resguardada na privacidade 

da família. 

Engels (2002), em sua obra “A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado”, defende que a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a 
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mulher para a procriação dos filhos, e com a monogamia, que aparece como 

escravização de um sexo sob o outro, a primeira opressão de classes é a do masculino 

sobre o feminino. O autor explica que a comunidade patriarcal doméstica instaurou-se, 

historicamente, como ponto de transição entre a família comunista matriarcal dos 

primeiros grupos humanos, e a família individual moderna. Vale lembrar que o termo 

família é uma invenção romana para designar a organização chefiada pelo homem, que 

mantinha as vidas da mulher, filhos e escravos sob o seu total poder, o pátrio poder 

romano. Desta forma, para o autor, o fim da propriedade privada coincidirá com a 

libertação sexual da mulher. 

Engels desnaturaliza, na supracitada obra, a naturalidade da monogamia e do 

amor romântico individual, que não são características naturais das relações humanas, 

mas econômicas, representando o domínio da propriedade privada sobre a propriedade 

comum primitiva, já que a mulher devia ter apenas um parceiro para que este 

reconhecesse os seus herdeiros e transferisse para eles o patrimônio acumulado. Desta 

forma, a família monogâmica e o Estado liberal burguês são expressões e instâncias 

fundamentais da sociedade capitalista que reproduzem a lógica da acumulação e 

desigualdade características deste sistema.  

No que diz respeito ao cuidado com os filhos, Ariés (1976) defende que, no 

período da Idade Média, inicialmente, inexistia um sentimento de infância, e, devido à 

alta mortalidade infantil decorrente das pragas e pestes que acometiam a população a 

época, as famílias tinham muitos filhos com a esperança de que alguns deles 

sobrevivessem e auxiliassem o sustento da família com a sua força de trabalho. Com o 

domínio das pragas, que demandou campanhas para maiores cuidados com a higiene, as 

crianças passaram a viver mais e modificar a dinâmica familiar, fortalecendo a figura 

feminina no cuidado infantil.  
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A argumentação de Ariés é reafirmada por Badinter (1980) na obra “Um amor 

conquistado: o mito do amor materno”. A autora, após extensa pesquisa histórica, 

conclui que o instinto materno é um mito, não existindo uma conduta materna universal 

e necessária. A maternagem é colocada, então, enquanto comportamento social, que 

varia de acordo com a época e cultura, não sendo determinado, mas adquirido. Badinter 

sustenta que, como todos os sentimentos humanos, o amor materno varia de acordo com 

as flutuações socioeconômicas da história. 

De fato, é inegável que a família nem sempre se configura como lugar de apoio, 

cuidado e proteção para os filhos. De acordo com Teixeira (2006b), “para muitas 

crianças e adolescentes a família é espaço das primeiras experiências de abandono, 

vitimização e violência” (p. 440), e a ideia da família como instituição que tem sempre 

caráter protetivo é apontada pela autora também como mito. Entretanto, não se devem 

ignorar as condições concretas de vida e falta de acesso aos direitos básicos de saúde, 

educação, habitação, segurança, alimentação, entre tantos outros, a que estão expostas 

grande parte das famílias pobres, e que em muitos casos se relacionam com problemas 

sociais como alcoolismo, violência doméstica, abusos e maus tratos à população 

infanto-juvenil, dentre tantos outros que atingem as famílias brasileiras.  

No que se refere à família na contemporaneidade, Sarti (2008) a define a partir 

de uma complexidade de laços, que torna cada vez mais difícil sua abordagem pelo viés 

unicamente biológico. A família se complexifica, passando a se basear mais nas 

afetividades e em sua função de proteção e socialização, do que em laços 

consanguíneos, parentesco ou casamento formal. Alguns elementos que contribuem 

para as novas configurações familiares incluem a articulação das relações 

transgeracionais (avós vivendo por mais tempo o seu lugar na família), o controle da 



68 

 

 

 

sexualidade feminina pela mulher (com o advento de métodos contraceptivos, sobretudo 

a pílula anticoncepcional) e o seu ingresso no mercado de trabalho. 

Kaslow (2001), citado por Iamamoto (2010), aponta para alguns modelos de 

composição familiar observados na contemporaneidade: 

1) família nuclear, incluindo duas gerações, com filhos biológicos; 2) famílias 

extensas, incluindo três ou quatro gerações; 3) famílias adotivas temporárias; 4) 

famílias adotivas que podem ser bi-raciais ou multiculturais; 5) casais; 6) 

famílias monoparentais, chefiados por pai ou mãe; 7) casais homossexuais com 

ou sem crianças; 8) famílias reconstituídas depois do divórcio; 9) várias pessoas 

vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte compromisso mútuo (p. 266). 

Pereira-Pereira (2010) afirma que “as famílias, a partir dos anos 1990, tornaram-

se mais efêmeras e heterogêneas. Assumiram uma variedade de formas e arranjos, e 

exigiram revolucionárias mudanças conceituais e jurídicas” (p. 39). Portanto, como 

refere a autora, para acompanhar as mudanças que se colocam na realidade, fazem-se 

necessárias mudanças sob o plano jurídico do estatuto legal de família. Tais mudanças 

foram e continuam sendo impulsionadas pela pressão de movimentos sociais, 

destacando-se, entre eles, o movimento feminista, movimento LGBT11 e movimento de 

luta pela população infantojuvenil.  

Alguns importantes marcos legais sobre as famílias no Brasil tem origem com a 

Constituição Federal de 1988, que, entre outros pontos, quebra a chefia conjugal 

masculina, com o compartilhamento de direitos e deveres por homens e mulheres, e põe 

fim na diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos. Segundo Pereira-Pereira (2010)  
                                                 
11 A sigla LGBT refere-se ao Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros. Para maiores informações acerca de tal movimento sugerimos a leitura de Simões e 

Facchini (2009). 
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Assim, tanto na constituição quanto no Novo Código Civil (Presidência da 

República, 2002), a família não é mais aquela que, com a qualificação de legítima, era 

formada pelo casamento e constituía o eixo central do direito da família. Agora, o 

conceito de família abrange diversos arranjos: a união formada por casamento; a união 

estável entre o homem e a mulher e a comunidade de qualquer dos genitores (inclusive a 

mãe solteira) com seus dependentes (a chamada família monoparental). 

Outro instrumento legal que modifica e impacta a família é o próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente, uma vez que, como afirma Carvalho (2008), 

No início da década de 1990, o olhar das políticas públicas voltou-se para as 

crianças na família. O advento da nova Constituição Brasileira e, sobretudo, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente iria recuperar e reforçar o olhar sobre a 

família. Não era propriamente um olhar sobre a família, mas sim para a criança 

na família: “lugar de criança é na família, na escola e na comunidade” (slogan da 

época) (p. 260). 

Ainda nesse sentido, de acordo com Sarti (2008): 

O ECA dessacraliza a família a ponto de introduzir a idéia da necessidade de se 

proteger legalmente qualquer criança contra seus próprios familiares, ao mesmo 

tempo em que reitera “a convivência familiar como um “direito” básico dessa 

criança. É importante destacar esse aspecto por contribuir para a 

“desidealização” do mundo familiar, ainda que se saiba que esse recurso legal é 

frequentemente utilizado para estigmatizar as famílias pobres, definidas como 

desestruturadas, “incapazes de dar continência aos seus filhos”, sem a devida 

consideração do lugar dos filhos no universo simbólico dessas famílias pobres 

(p. 24-25).  
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Outra legislação que traz implicações em relação às famílias é a Lei 

12.010/2009, conhecida como Nova Lei da Adoção, que enfatiza a permanência e 

convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade na família de origem, seja nuclear ou extensa, devendo ocorrer a partir 

de trabalhos de fortalecimento dessas famílias (Presidência da República, 2009). Além 

disso, a Lei 12.010, entre outros pontos, prioriza a não separação de grupos de irmãos 

em casos de adoção e possibilita a adoção por casais homoafetivos, de crianças e 

adolescentes que foram destituídos de suas famílias. O Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária, o Sistema de Garantia de Direitos, o Estatuto do Idoso, A Lei Maria da 

Penha e o SINASE, entre outros, são instrumentos legais que vem, recentemente, 

contribuir com a discussão e defesa da implementação de ações voltadas para a família 

em seus diferentes contextos. 

As políticas sociais, por sua vez, seguem a mesma lógica de centralização nas 

famílias. Bravo (2010) considera que um dos maiores avanços da CF de 1988 foi a 

incorporação das políticas sociais como responsabilidade do Estado, atendendo as 

históricas reivindicações da classe trabalhadora e retirando a família do espaço privado, 

colocando-a como alvo de políticas públicas. Exemplos disto são a Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) e Programa de Saúde da família (PSF) no campo da saúde, o Serviço 

de Atenção Integral à Família (PAIF) na assistência social e o Programa Bolsa-Família 

(PBF). De acordo com Oliveira e Costa (2013) 

A continuidade de programas sociais afinados com a redução da condição de 

exclusão e a garantia de renda, especialmente nos últimos anos, tem contribuído 

para induzir mudanças sociais mais duradouras, que já se tornam inclusive, 

objeto da atenção internacional (p.7). 
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A autora reflete que, apesar de tais avanços, evidencia-se que as políticas contêm 

forte viés moral, beneficiando preferencialmente famílias que seguem uma lógica de 

organização hegemônica, a da família nuclear burguesa. 

Sobre tal modelo familiar, Dowbor (2008) afirma que “o capitalismo moderno, 

centrado no consumismo, inventou a família economicamente rentável, composta de 

mãe, pai e um casal de filhos, o apartamento, a geladeira para doze ovos, o sofá e a 

televisão. É a família nuclear” (p. 294). Nesta direção, Sarti (2008) argumenta que a 

revolução industrial e o capitalismo separam a vida das pessoas em esfera privada 

(individual, casa, família) e pública (trabalho), mas, ao mesmo tempo, colocam a 

organização familiar para girar em torno do trabalho e suas implicações.  

Netto (2005) defende que, na passagem do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista, no final do século XIX, a sociedade burguesa ascende à sua 

maturidade histórica, apresentando complexificação dos sistemas que garantem a sua 

dinâmica. Nesse período de acentuação das expressões da questão social, o Estado passa 

a agir formalmente e explicitamente sobre os campos e áreas que reclamavam a ação 

estatal: o caráter público do enfrentamento das refrações da questão social incorpora o 

substrato individualista da tradição liberal, ressituando-o como elemento central no trato 

das sequelas da vida social burguesa. 

O referido autor explica que o capitalismo monopolista corta e recupera o ideário 

liberal no momento em que disponibiliza as políticas sociais, mas investe na ideologia 

da meritocracia. Ou seja, é do indivíduo a responsabilidade de aproveitar as chances 

oferecidas pelo Estado na busca de seu êxito social, que é de sua exclusiva 

responsabilidade. Neste contexto, realiza-se, então, uma conversão perversa pelo 

capitalismo monopolista das manifestações da questão social em problemas sociais, e 
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destes em problemas individuais, o que insere as manifestações da questão social na 

área fronteiriça entre o público e o privado. 

Pereira-Pereira (2010) atenta para o fato de que o modelo misto ou plural de 

proteção social, que ganha força com a redescoberta da família como importante 

substitutivo privado do Estado na provisão de bens e serviços sociais básicos, vai, 

paulatinamente, colocando a família na berlinda. Já para Carvalho (2008) 

Tanto a família quanto o Estado são instituições imprescindíveis ao 

funcionamento do capitalismo (para a oferta de serviços que não são ofertados 

pelo mercado e são necessários à sobrevivência humana): família e Estado tem 

funções correlatas e são imprescindíveis ao desenvolvimento e a proteção social 

dos indivíduos (p. 268). 

Netto (2005) reforça tal afirmação explicitando a lógica da política social e sua 

funcionalidade inequívoca no monopólio, que preserva e controla a força de trabalho 

(através da suavização das tensões da classe trabalhadora), estimula o subconsumo 

através da previdência social (pensões e aposentadorias) e oferece ao capital recursos 

humanos a partir de políticas educacionais e formações técnicas. Para se fortalecer em 

sua complexidade, o capital parasita a vida social, engendrando-se na vida íntima, 

através da captura dos espaços privados pela lógica especifica do capitalismo 

monopolista, que penetra na totalidade da existência dos agentes sociais particulares, 

produz individualidades, administra todos os aspectos da vida (constelações familiares, 

organização doméstica, estética, erotismo...), convertidos em serviços e produtos para 

expandir o capital. 

Nesta divisão entre público e privado imposta pelo capital, cabe aos entes 

públicos a regulamentação dos mecanismos econômicos, sociais e políticos, enquanto 

os privados devem tratar do disciplinamento psicossocial dos indivíduos excluídos. 
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Importante notar que tal lógica de disciplinamento persiste nas propostas de 

enfrentamento às manifestações da questão social, a partir das legislações e políticas 

sociais que abordam a família através da necessidade de proteção de seus membros mais 

frágeis, sejam crianças, idosos ou mulheres, dos demais membros familiares. Tal ideia 

reforça a lógica moralista de que as famílias pobres precisam ser tuteladas pelo Estado 

devido a sua suposta incapacidade de organização e proteção de seus membros, 

impulsionando o antigo processo de criminalização das famílias pobres, que ocorre 

desde o período colonial no Brasil. 

Mioto (2010) atenta que, apesar dos avanços proporcionados pelo ECA, com a 

diretriz de implementação de programas de orientação e apoio sociofamiliar, que 

objetivam garantir o direito à convivência familiar e comunitária, muitas vezes, tais 

programas, trazem embutidos princípios assistencialistas e normatizadores da vida 

familiar que imaginávamos ultrapassados. A autora aborda a complexidade da relação 

família-Estado, pelo viés controlador do Estado sob o comportamento dos indivíduos e 

famílias, visto que “o surgimento do Estado, contemporâneo ao nascimento da família 

moderna como espaço privado e lugar dos afetos, não significou apenas uma separação 

de esferas. Significou também o estabelecimento de uma relação entre eles, até hoje 

conflituosa e contraditória” (p. 45). 

Mioto (2010) cita três grandes linhas de interferência do Estado na família: 

legislações, políticas demográficas (de controle ou incentivo à natalidade) e a difusão de 

cultura de especialistas nos aparatos policialescos e assistenciais do Estado destinados 

especialmente às classes populares. Para a autora, “A presença do Estado na família, 

através das mais diferentes formas de intervenção, não possui apenas uma face, ou uma 

intenção. (...) Ao fornecer recursos e sustentação às famílias, se colocam em movimento 

as estratégias de controle” (p. 50). 
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A referida autora preocupa-se ainda com a disseminação do termo “famílias 

desestruturadas”, que passou a ser intensamente utilizado no senso comum, pela mídia e 

por técnicos que atuam junto às famílias na execução das políticas sociais. A implicação 

do uso de tal termo é a difusão da ideia de que as famílias que precisam da ajuda 

pública são aquelas que falharam, fracassaram no cuidado com os seus filhos, atestando 

uma suposta falência e incapacidade das famílias pobres, culpabilizando-as, e ignorando 

ou ocultando a base material das precárias condições de vida de grande parte destas 

famílias brasileiras: 

Diante disso, pode-se afirmar que não é apenas por uma questão semântica que o 

termo “famílias desestruturadas” continua sendo de uso corrente. Cada vez mais 

ele é utilizado para nomear as famílias que falharam no desempenho das funções 

de cuidado e proteção dos seus membros e trazem dentro de si as expressões de 

seus fracassos, como alcoolismo, violências e abandonos. Assim, se ratifica a 

tendência de soluções residuais aos problemas familiares (p. 54). 

É possível observar, portanto, que as famílias refletem a organização social de 

seu período histórico. Em tempos de neoliberalismo, e da exploração pressuposta para a 

sobrevivência do modelo econômico vigente, as famílias pobres encontram-se expostas 

a manifestações cada vez mais perversas da questão social, que é tratada de forma 

esfacelada para que seja velado seu real condicionante, a contradição base da sociedade 

capitalista. Nesse sentido, Guimarães e Almeida (2008) alertam que 

Em outras palavras, as famílias pobres são o microcosmo da contradição social e 

o paiol de conflitos que, no mais das vezes, eclodem em múltiplas formas de 

violências. Contraditoriamente, descrevem uma epopéia hercúleae solitária 

contra a enorme pressão social e econômica que joga a favor de seu 

estilhaçamento e da eliminação física de seus membros (p.130). 
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A família constitui-se como um sistema aberto, que, como vem sendo 

demonstrado, é fortemente influenciada em sua organização e funcionamento, pelos 

valores e condicionantes externos. Por agregar pessoas diferentes, muitas vezes de 

gerações diferentes, os conflitos são comuns na convivência entre os familiares. 

Momentos de crise e dificuldades, como a perda de ente querido, o nascimento de um 

bebê, dificuldades de saúde ou financeiras de alguns dos membros, entre outras 

situações, impactam todo o grupo. Entretanto, além desse tipo de sofrimento existencial, 

vivenciado por maior parte das famílias, existe um tipo específico de sofrimento, o 

sofrimento ético-político, que atinge especificamente as famílias que vivenciam 

condições precárias de existência. Sawaia (2008) explica que 

Sofrimento ético-político é a dor (físico-emocional) evitável do ponto de vista 

social, pois é infligida pelas leis racionais da sociedade a sujeitos que ocupam 

determinadas posições sociais. Falamos do sofrimento que a sociedade impõe a 

alguns de seus membros, da ordem da injustiça, do preconceito e da falta de 

dignidade (p. 45). 

Falamos em sofrimento ético-político, portanto, quando uma mãe perde um filho 

assassinado pela polícia ou por traficantes, quando a criança é retirada do seio de sua 

família devido à desestruturação do grupo familiar, quando a família é despejada, 

quando seus membros vivenciam situação de rua, fome, violência institucional, falta de 

acesso aos direitos básicos, dentre tantas situações violadoras comuns na vida da 

população pobre. 

Nesse sentido, é fundamental perceber, como aponta Sarti (2008), que 

Se, em toda a sociedade brasileira, a família é um valor alto, entre os pobres a 

sua importância é central, e não apenas como rede de apoio ou ajuda mútua, 

diante de sua experiência de desamparo social. A família, para eles, vai além; 
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constitui-se em uma referência simbólica fundamental, que organiza e ordena 

sua percepção do mundo social, dentro e fora do mundo familiar. Nesse sentido, 

é importante, na formulação das políticas sociais, manter o foco na família – 

homens, mulheres e crianças -, entendida em sua dimensão de rede. No mundo 

simbólico dos pobres, a família tem precedência sobre os indivíduos, e a 

vulnerabilidade de um de seus membros implica enfraquecer o grupo como um 

todo (p. 33-34). 

Nascimento, Cunha e Vicente (2008) analisaram a relação entre práticas de 

desqualificação da família pobre e criminalização da pobreza. De acordo com as 

autoras, criminaliza-se a família pobre ao transformar as relações sociais em problemas 

individuais, desconsiderando a questão estrutural do capitalismo neoliberal e as 

violações de direitos. Para se compreender tal processo de criminalização faz-se 

necessário recorrer à história, e observar o processo de desqualificação de crianças, 

adolescentes e famílias pobres: 

Ter a história como aliada nos permite pensar nas relações que foram 

qualificando a pobreza como perigosa, desestruturada, incompetente, fracassada, 

delinquente, dentre outros atributos de inferioridade; concebendo, por fim, os 

pobres como necessitados de intervenções de especialistas que venham regular e 

tutelar suas vidas ( p. 2). 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a família é apontada 

como elemento natural e fundamental da sociedade, entretanto, sabe-se que a família 

não é elemento natural, mas construção sócio-histórica que traduz os interesses vigentes 

em seu período histórico de existência. Como abordamos brevemente no primeiro 

capítulo, com a influência ideológica e as práticas profissionais higienistas, a infância e 

juventude pobres passaram da condição de sujeitos em perigo para perigosos, o que 
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demanda uma série de dispositivos para ordenação e moralização dos pobres. A 

doutrina da situação irregular, por exemplo, considerava irregulares as crianças que não 

tivessem famílias que seguissem os valores e comportamentos da família nuclear 

burguesa, atribuindo o status de ilegal às famílias que tinham outras formas de vivenciar 

sua sociabilidade. Atualmente, a partir da categoria famílias desestruturadas, continuam-

se a punir as famílias pobres através de intervenções jurídicas e sociais. 

Nesse sentido, como mais uma forma de culpabilização/criminalização das 

famílias pobres, Nascimento et al. (2008) explicam que  

A família pobre ganha um novo estatuto: família negligente. Essa categorização 

justifica a intervenção estatal, pois o discurso não é mais o da falta de condições 

materiais para o cuidado dos filhos, e sim o desrespeito aos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, como saúde, educação, alimentação, 

entre outros, que tomam forma nos casos de violência intrafamiliar, “risco 

social”, exploração do trabalho infantil, etc. Sem considerar que, muitas vezes, a 

família pobre é privada desses direitos, e consequentemente não tem como 

suprir/garantir as necessidades de seus filhos (p. 10). 

Ainda no que diz respeito à culpabilização/criminalização das famílias pobres, 

Melo (2012) critica a concepção de família apresentada nas diretrizes da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS). A autora argumenta que a centralidade da 

família tem como proposta a proteção do Estado aos indivíduos sociais dentro do espaço 

sócio-familiar, e, para tal, resgata valores conservadores para o atendimento dos grupos 

familiares: 

(A PNAS) torna-se instrumento de responsabilização das famílias pobres pelos 

seus membros, buscando, através da culpa dos indivíduos sociais, as soluções 
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das sequelas da questão social, que são redimensionadas como problemas sociais 

e da família (p. 02). 

Apesar da coerência da crítica realizada por Melo, não se deve ignorar a 

importância do reconhecimento, na criação e implementação da PNAS, das 

vulnerabilidades dentro da família e das estratégias de enfrentamento e superação destas 

vulnerabilidades. Observamos aqui novamente a contradição inerente às políticas 

sociais, que, se por um lado são inegáveis conquistas dos trabalhadores, por outro lado 

são executadas por um Estado que notoriamente apresenta interesse de classe, e 

implementa estas políticas de forma sucateada e desconectadas, comprometendo sua 

efetividade. 

De acordo com a autora, a PNAS institucionaliza a centralidade na família como 

direção para a intervenção social pública, e são delegadas às famílias pobres, ou 

extremamente pobres, fragilidades e contradições, sendo que tais contradições não são 

da família, mas vivenciadas pela família, a partir das contradições do capitalismo. Melo 

(2012) aponta que, historicamente, o Brasil vem trabalhando com a pobreza a partir de 

dois caminhos: administração da pobreza, através das políticas sociais, e punição dos 

pobres inadaptáveis, que em último nível são exterminados. Como exemplo deste 

último mecanismo, podemos apontar o genocídio que vem devastando jovens negros, do 

sexo masculino, moradores das periferias brasileiras, conforme vem apontando 

anualmente os dados publicados no Mapa da violência. 

Dessa forma, a desestruturação, desequilíbrio ou qualquer sinônimo negativo de 

adjetivos empregados às famílias pobres devem, na verdade, ser empregados no que se 

refere à sociedade burguesa, visto que ela é, de fato, a responsável pela questão social 

em suas mais duras expressões.  



79 

 

 

 

Neste sentido, Dantas (2013) reafirma que a questão social vem sendo foco de 

ações e políticas sociais por parte do Estado, entretanto, estas são implementadas de 

forma limitada, fragmentada e compensatória para lidar com os problemas sociais 

dentro da sociedade capitalista. A autora explica que este caráter limitado das políticas 

sociais parte da própria concepção de pobreza utilizada, que, em geral, busca conhecer 

quem é o pobre e quantos eles representam na população, tratando a pobreza enquanto 

entidade isolada e natural na formação das sociedades, enquanto ela precisa ser 

encarada como totalidade histórica, sendo impossível separá-la das suas condições de 

produção e organização da sociedade vigente. 

A autora explica, também, como ocorreu o processo de construção e 

implementação das políticas sociais no Brasil, país capitalista periférico e dependente, 

governado por oligarquias e com políticas baseadas em assistencialismo e primeiro-

damismo. O país só consegue avançar na construção de políticas sociais após a 

reabertura democrática, quando a nova Constituição Federal inverte a lógica vigente e 

coloca os direitos sociais, afirmando a seguridade social, com previdência, saúde e 

assistência social (não contributiva e prestada a quem dela necessitar). Apesar dos 

avanços legais, os anos que seguiram à nova CF foram marcados por governos 

neoliberais que não implementaram os direitos sociais. 

A partir dos anos 2000, com o governo do presidente Lula, ocorre um grande 

investimento e ênfase na assistência social, especialmente nos programas de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família. Apesar de importante avanço, 

muitos estudiosos criticam esta ênfase na transferência de renda, visto que a mesma 

mostra-se limitada no combate à pobreza. Nesse período, é criado, também, o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), que deve ofertar proteção social ao público alvo 

com ações, cuidados e benefícios, tendo a matricialidade familiar e a territorialização 
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como núcleo de organização da complexidade das medidas a serem adotadas e de 

referência para a organização dos serviços. 

Dantas (2013) aponta que “é condição sine qua non para a compreensão das 

políticas sociais entendê-las como partes da resposta do modo de produção capitalista às 

necessidades postas pelo processo de reprodução do capital ao longo do tempo” (p. 57). 

Para que as políticas sociais possam, realmente, atingir e causar impactos positivos nas 

famílias pobres, possibilitando a melhoria, mesmo que parcial, de suas condições de 

vida, é importante ter a noção que, como aponta Johnson (1990) que 

O objetivo da política social em relação à família, ou ao chamado setor informal, 

não deve ser o de pressionar as pessoas para que elas assumam responsabilidades 

além de suas forças e de sua alçada, mas o de oferecer-lhes alternativas realistas 

de participação cidadã. (...) Para tanto, o Estado tem que se tornar partícipe, 

notadamente naquilo que só ele tem como prerrogativa, ou monopólio – a 

garantia de direitos. (...) Ou seja, é preciso reinstitucionalizar e reprofissionalizar 

as políticas de proteção social e levá-las a sério (p. 40). 

Esta discussão acerca de Família, Estado e Políticas Sociais faz-se importante 

para a compreensão da inserção dos familiares na socioeducação, visto que, como vimos 

na seção anterior, o SINASE apresenta uma série de apontamentos e direcionamentos 

para o trabalho com os familiares, como inclusão nas rotinas e atividades dos 

adolescentes privados de liberdade e encaminhamentos para programas de transferência 

de renda e para o acesso aos direitos sociais. Neste sentido, com o objetivo de avançar 

na discussão, o próximo tópico abordará as famílias dos adolescentes autores de atos 

infracionais a partir de alguns estudos que discutem aspectos relacionados a estas 

famílias. 
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2.2 As famílias dos adolescentes autores de atos infracionais 

Como nos referimos anteriormente, o envolvimento de adolescentes com atos 

infracionais, alimentado cotidianamente pela mídia, que demoniza jovens pobres e os 

culpabiliza por toda a criminalidade e violência existente e vivenciada no país, gera 

intenso clamor social e uma série de pautas e reivindicações que giram em torno de 

maior rigor e punição, como a redução da idade penal. Neste sentido, por se tratar de 

conteúdo que envolve polêmica e divide opiniões, o sistema socioeducativo vem sendo 

tema de estudos de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, havendo uma 

produção considerável sobre este assunto.  

No que diz respeito especificamente às famílias de adolescentes autores de atos 

infracionais, Feijó e Assis (2004) consideram que “a família e suas vulnerabilidades tem 

sido pouco estudadas no seu relacionamento com a delinquência, principalmente em 

nível nacional” (p.158). Importante destacar que o termo delinquência, utilizado por 

diversos autores na literatura norte-americana, já carrega em si um sentido pejorativo, 

com uma ideia de permanência e como condição intrínseca ao sujeito que se envolve no 

contexto das infrações. Neste sentido, para a construção desta sessão acerca das famílias 

de adolescentes autores de atos infracionais, foram consultados artigos, dissertações e 

teses de autores brasileiros (ainda que muitos se baseiem em teorias e instrumentais de 

pesquisas construídos no contexto dos EUA e Europa), a partir das palavras-chave 

famílias, sistema socioeducativo e adolescente autor de ato infracional, em bases de 

dados virtuais (SciELO, BVS-Psi e Lilacs). Optamos por tal recorte de nacionalidade, 

uma vez que nossa pesquisa utiliza o SINASE, legislação brasileira, como indicador, 

organizador e possível promotor de uma maior participação da família no cumprimento 

das medidas socioeducativas, dizendo respeito de forma mais específica à realidade da 

socioeducação brasileira. 
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A referida pesquisa de Feijó e Assis (2004) foi realizada em 1997 (pré-SINASE, 

portanto) com 61 adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas de privação de 

liberdade no Rio de Janeiro e em Recife, e objetivava se aproximar e conhecer os 

contextos das vulnerabilidades vivenciadas pelos adolescentes e suas famílias, bem 

como a relação da família com o ato infracional. A pesquisa apontou para a fragilidade 

das famílias dos adolescentes participantes do estudo, que viviam em condições de 

pobreza, exclusão social e falta de cobertura das políticas sociais, ausência da figura 

paterna e sobrecarga das mães, que por acumularem longas jornadas de trabalho para o 

sustento dos filhos, acabavam sem condições de promover o devido cuidado e atenção 

necessários para a criação de crianças e adolescentes, além de uma série de violências e 

agravos à saúde decorrentes de tais situações. As autoras concluem seu estudo 

afirmando que 

Faz-se necessário o desenvolvimento de mais pesquisas, assim como de 

programas sociais e de saúde, que lidem com as vulnerabilidades destas famílias, 

ensinando-as, entre outras coisas, a desenvolver mecanismos para lidar com suas 

carências e sentimentos de incompetência (p. 165). 

Além disso, são indicados, ao fim do artigo com os resultados da pesquisa, 

programas de tratamento, prevenção e promoção de saúde baseados nos conceitos e 

atitudes de abordagens rogerianas, junto com técnicas e pressupostos da abordagem 

social. Sem desconsiderar a importância de tais programas e projetos para a abordagem 

e fortalecimento das famílias no cuidado com crianças e adolescentes, não se pode 

perder de vista as condições concretas e reais de vida destas famílias para o cuidado 

com os seus filhos, que vão além de habilidades e estilos de cuidados. 

Como demonstrado nesta referida pesquisa, bem como em outras que serão 

comentadas posteriormente, significativo número de famílias de adolescentes autores de 
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atos infracionais são monoparentais, chefiadas por mães com empregos precários como 

o de empregadas domésticas, necessitando cumprir longas jornadas, ganhando 

remunerações que mal garantem a alimentação de seus filhos, sem nenhuma proteção 

trabalhista12 , vivendo em habitações sem condições de segurança e higiene, e sem 

acesso, ou acessando precariamente serviços de educação e saúde. Tomemos como 

exemplo uma destas mães, e pensemos: mesmo com o treinamento de habilidades, 

conhecendo as formas mais indicadas pelos especialistas para o cuidado com os seus 

filhos, que condições reais teria esta mulher de colocá-los em prática diante das reais 

condições vivenciadas por sua família, de falta de assistência e acesso aos direitos 

sociais? 

Nesta mesma linha de questionamento, podemos refletir acerca dos fatores de 

risco associados à família que aumentam as chances ou predisposições de envolvimento 

do adolescente com o universo dos atos infracionais, maior ênfase dos estudos 

encontrados em nossa pesquisa envolvendo familiares de adolescentes autores de atos 

infracionais. Gallo e Willians (2005) realizaram revisão bibliográfica acerca dos fatores 

de risco associados à prática de atos infracionais por adolescentes, e entre os principais 

resultados encontrados, os autores apontam para as condições da família com baixo 

nível de afeto, pouca coesão, ausência de monitoramento das atividades dos filhos e 

indiferença generalizada.  

                                                 
12 Apenas no ano de 2013 foi criada lei para regulamentar a profissão de empregada doméstica no Brasil, 

e garantir a estas trabalhadoras seus direitos trabalhistas. Houve grande clamor social da classe média, 

que não aprovou a lei porque a mesma aumentará seus gastos para manter a empregada. Os serviços 

domésticos representam algumas das mais duras atividades realizadas em nossa sociedade, e também se 

encontram entre as menos valorizadas, possivelmente por serem consideradas tarefas femininas, 

desvalorizadas por valores e pressupostos machistas. 
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Já Branco, Wagner e Dermarchi (2008) utilizaram uma escala para avaliação do 

funcionamento familiar com adolescentes privados de liberdade no Rio Grande do Sul, 

com o objetivo de identificar fatores de risco e proteção relacionados à família no 

contexto dos adolescentes autores de atos infracionais. Os autores classificaram os 

familiares destes adolescentes enquanto famílias disfuncionais, por apresentarem 

problemáticas tais como dificuldades nas relações familiares, devido a fatores como 

ausência do pai, sobrecarga materna, grande número de irmãos, problemas de 

comunicação entre os membros da família, dentre outras. 

 Seguindo por essa mesma linha de raciocínio, Pacheco e Hutz (2009) apontaram 

as variáveis familiares preditoras do comportamento antissocial em adolescentes autores 

de atos infracionais, enfatizando o papel das práticas parentais ineficazes e sua relação 

com o ato infracional cometido pelo adolescente: 

As análises indicaram que o uso de drogas pelos adolescentes, o número de 

irmãos, o envolvimento de um familiar com delito, o uso de drogas por algum 

familiar e as práticas educativas parentais (aconselhamento; castigo ou privação 

de privilégio material; punição física; delegar responsabilidades para outras 

pessoas; não interferência; e reforçamento do comportamento inadequado) 

explicam 53% da variância do comportamento infrator. Esses resultados são 

especialmente importantes, pois essas relações ainda não haviam sido detectadas 

em estudos brasileiros (p. 217). 

Os autores apontam, entre as práticas parentais ineficazes, que a mais recorrente 

entre os familiares dos adolescentes (segundo os próprios adolescentes entrevistados) é 

a não interferência, que segundo a pesquisa, pode representar a evitação dos pais de 

enfrentarem os filhos, a incapacidade ou falta de alternativas para lidar com o 

comportamento do jovem, ou a ausência de interesse em se envolver com situações que 
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podem ser geradoras de conflito. Novamente, faz-se fundamental a reflexão: será que 

tais práticas, em sua prevalência, referem-se de fato à falta de interesse da família pelo 

adolescente ou à falta de condições concretas para a realização desse cuidado? 

Importante destacar que a realidade de familiares de adolescentes que cumprem 

medidas de privação de liberdade inclui, muitas vezes, não possuir dinheiro suficiente 

para pagar o deslocamento até às unidades (geralmente em locais distantes e de difícil 

acesso), ficando impossibilitados até mesmo de visitar os seus filhos. 

Além disso, precisamos observar a realidade de nosso sistema socioeducativo e 

nos questionar se, de fato, os que estão cumprindo as medidas socioeducativas, 

sobretudo, as de privação de liberdade, ocupam tais espaços por portarem transtornos de 

conduta e comportamentos antissociais, ou se ali se encontram jovens que possuem 

endereço, cor e classe social definidas? Jovens que se envolvem principalmente em atos 

relacionados ao tráfico de drogas e roubos, com o objetivo de consumir os produtos 

cotidianamente bombardeados para a população através da publicidade, e que se 

apresentam enquanto passaportes para a visibilidade e inclusão? 

Partindo de uma análise crítica da realidade, é importante o questionamento 

acerca dos fatores associados aos adoecimentos e transtornos mentais de adolescentes 

que cumprem medidas socioeducativas, sobretudo as de privação de liberdade. Rosa et 

al. (2011) apontam para o caráter produtor de adoecimento mental do sistema 

socioeducativo brasileiro, que leva a reflexão sobre como manter a mente sã diante de 

um cotidiano de privações, abusos, humilhações e torturas? Nesse contexto, a 

medicalização faz-se prática constante dentro das unidades, medicalização de situações 

e questões que são, de fato, expressões da questão social. 

Concordamos com Rosa et al. (2011) quando denunciam a patologização da 

juventude pobre, que junto com a criminalização desta parcela populacional, funciona 
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como mecanismo que encobre a falta de investimentos, por parte do Estado e sociedade, 

nos adolescentes e suas famílias. Os autores utilizam o termo patologização perpétua 

para explicar o processo perverso de exclusão destes adolescentes pobres a partir das 

tarjetas de loucura ou criminalidade, que uma vez colocadas, dificilmente são retiradas 

destes jovens, gerando processos de reincidência no cometimento de atos infracionais, e, 

em muitos casos, na morte precoce dos adolescentes.  

Outros estudos apontam para a importância do suporte familiar para o 

cumprimento da medida socioeducativa, bem como para a necessidade de se trabalhar a 

família a partir de programas e atividades que a envolva no cotidiano dos jovens que 

cumprem medidas socioeducativas (Brambilla, 2012; Branco & Wagner 2009). Tais 

conclusões resultam da constatação de que, entre os adolescentes pesquisados, a família 

é a instituição na qual eles acreditam que mais podem ajudá-los, entretanto, as famílias 

destes adolescentes mostraram-se extremamente fragilizadas, vulneráveis e com pouca 

capacidade de atuação. 

Na pesquisa de Dias, Arpini e Simon (2011), o período de internação foi relatado 

pelos participantes da pesquisa como período de extremo sofrimento. As famílias 

entrevistadas relataram desconhecimento ou descrença da gravidade dos atos de seus 

filhos até o momento em que são acionadas pela justiça. Os familiares apontaram ainda 

para a humilhação, sensação de “falha” e “fracasso” que sentem quando o filho é 

sentenciado pelo cometimento de ato infracional e do desejo de auxílio de instituições 

governamentais, como o conselho tutelar, para ajudá-las a lidar com problemas, como 

drogadição, abandono da escola e desemprego, vivenciados pelos seus jovens: 

De fato, a vergonha de ter um filho autor de ato infracional esteve relacionada ao 

olhar do outro; os responsáveis observam que todos, inclusive autoridades, 

responsabilizam a família pelo ato infracional do filho. Esta seria responsável 
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por não dar limites ao jovem. Esses responsáveis sentem indignação e 

impotência, pois afirmam que os outros não percebem como é a realidade da 

família, ou seja, desconsideram as suas dificuldades contextuais. Os familiares 

evidenciam os problemas decorrentes da necessidade de ter que trabalhar fora e 

deixar o filho na escola ou sozinho em casa. Além dos sentimentos de solidão e 

desamparo, a família sente-se fragilizada diante da falta de assistência (p. 532) 

As autoras concluem seu estudo apontando para a necessidade do 

desenvolvimento de programas e projetos de apoio a essas famílias, “evidenciando que 

mais do que a procura de culpados, precisamos buscar uma sociedade mais protetiva, 

não apenas dos adolescentes, mas para as próprias famílias” (p. 534). 

No livro “Falcão – Meninos do Tráfico”, Bill e Athayde (2006) enfatizam a 

relação familiar no envolvimento das crianças e adolescentes com atividades ilícitas. Os 

autores apontam para o ciclo perverso de paternidade e morte precoce dos jovens que se 

envolvem com o tráfico de drogas. Com seus pais mortos, os “Falcões” 13 , desde 

crianças, necessitam trabalhar para ajudar a mãe no sustento da casa, cumprindo a 

função de “homens adultos ou homens da casa” precocemente, e neste sentido, também 

tendo filhos e formando seus próprios núcleos familiares ainda na adolescência. Estes 

adolescentes acabam também sendo mortos pela polícia ou facções rivais ainda muito 

jovens, deixando para suas companheiras e mães a total responsabilidade pela criação 

                                                 
13  Falcão, Meninos do Tráfico é um livro que foi escrito para contar a experiência vivenciada nos 

bastidores da produção do documentário de mesmo nome, que revelou o universo dos meninos que 

trabalham no tráfico de drogas pelas periferias brasileiras. Dos 17 falcões entrevistados, 16 morreram ao 

longo da produção do documentário: Mesmo sendo apenas um menino, o Falcão não dorme, aprende a 

atirar, se necessário mata – e com muito mais frequência morre (trecho do texto da sinopse de divulgação 

do documentário). 
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dos seus filhos, e para estes, as condições que viveram em sua infância, alimentando 

este ciclo perverso. Tais relações podem ser percebidas já na dedicatória do livro: 

Às famílias que perderam seus filhos nessa guerra insana dessa contraditória luta 

pela sobrevivência. Este livro é para as mães dos Falcões, mulheres com quem 

convivemos e compartilhamos momentos de lazer e de dor. Mulheres que nunca 

aceitaram que seus filhos se tornassem “foras da lei”, mas também nunca 

acreditaram que as leis, no Brasil, foram criadas para defender os seus direitos 

mais básicos, a subsistência de suas famílias, a educação de seus filhos. 

Dedicamos este livro, também, às esposas e filhos dos Falcões que se foram, que 

partiram em suas loucas missões. Vimos a dor dessas meninas mães, desses 

meninos pais, meninos filhos. Fica aqui a lembrança de uma frase que ouvimos 

num dos tantos enterros que, infelizmente, acompanhamos: “Matar o meu 

marido em nome da lei é fácil, difícil agora é criar uma lei para sustentar o meu 

filho” (p. 7). 

Neste mesmo sentido, Martins (1993), no livro “O massacre dos inocentes” 

descreve o “curto-circuito perverso” a que estão expostos os adolescentes pobres, que 

sofrem pressões sociais para entrada precoce e com baixa qualificação no mercado de 

trabalho, o que gera abandono precoce do lar de origem e, em muitos casos, constituição 

de novas famílias das quais serão provedores. Assim, tem-se uma socialização 

incompleta, muitas vezes vivenciada também pelos seus filhos, que continuarão 

retroalimentando o curto-circuito perverso. 

Yokomiso (2013), por sua vez, pesquisou, para construção de sua tese de 

doutorado, os impactos das dimensões familiares, comunitárias e institucionais em que 

os adolescentes autores de atos infracionais estão inseridos, na promoção e manutenção 

da violência. O autor apresenta a família como organização primária da vida social, mas 
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alerta para o fato que a violência física, psicológica, sexual e a negligência contra 

crianças e adolescentes são fenômenos que, mundialmente, tem o ambiente intrafamiliar 

enquanto principal lócus de ocorrências de tais violências e estas situações se 

relacionam as condições materiais de vida da população: 

Dentro do contexto da violência familiar, uma condição relevante para a 

compreensão do fenômeno é a baixa condição socioeconômica, que potencializa 

a eclosão de agressões, humilhações e negligências. Embora a violência contra 

crianças, perpetrada por seus responsáveis dentro do ambiente do lar, seja 

mundialmente difundida em todas as esferas sociais, pesquisas revelam que 

níveis de instrução insatisfatórios, falta de rendimentos e aglomerações de 

pessoas na casa aumentam os riscos de violência. Tais situações seriam 

potencialmente geradoras de desconforto psicológico e estresse, e favoreceriam 

o surgimento de agressões, entendidas como manifestações de frustrações e 

angústias. Refletiriam também a falta de suporte e apoio em diversos níveis, 

como o acesso adequado a instituições de saúde e assistência social, produzindo 

sentimento de desamparo (p. 41). 

O autor aponta para uma série de problemáticas, como alcoolismo e violência 

doméstica, que impactam a vida de crianças e adolescentes que vivem em famílias 

privadas de condições materiais básicas para a sua existência. Corroborando com 

Brambilla (2012) e outros autores citados ao longo desta sessão, ao traçar o perfil 

familiar de 121 adolescentes que cumpriam medidas de internação, no estado de São 

Paulo, Yokomiso (2013) encontrou prevalência de famílias monoparentais chefiadas 

pela mãe, seguida por famílias nucleares com mãe e pai; mãe e padrasto; avós, tios e 

outros familiares; companheiras e filhos. No que diz respeito às profissões, a maior 

prevalência entre a mãe dos adolescentes foi de trabalho como empregadas domésticas e 
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prestadoras de serviços gerais, e entre os pais foi à construção civil e o setor de 

transportes.  

Uma informação importante destacada neste estudo é que 62% dos adolescentes 

participantes da pesquisa realizavam atividades laborativas remuneradas anteriormente à 

privação de liberdade, o que aponta para a participação dos jovens no suprimento das 

condições materiais de existência da família. Outro dado relevante é que 31% dos 

familiares dos jovens já tiveram envolvimento em atividades ilícitas, sobretudo irmãos, 

pais e padrastos. Esta pesquisa também apontou para a relação entre o recebimento de 

visitas familiares e a conduta dos jovens que cumpriam as medidas de privação de 

liberdade, em que 44% dos jovens que não recebiam visitas cometeram atos de 

indisciplina, recendo sanções, e entre os que receberam visitas tal índice caiu para 21%. 

Outro estudo que traz contribuições e reflexões importantes é o de Souza e Costa 

(2013), acerca da significação das medidas socioeducativas para os familiares de 

adolescentes privados de liberdade. As autoras enfatizam a constituição da família como 

um sistema, em que a presença do adolescente autor de ato infracional é um alerta de 

que algo não está bem no grupo familiar como um todo. Por se tratar de um sistema, 

compreende-se que o envolvimento do adolescente com os atos infracionais impacta a 

família, ao mesmo tempo, em que este adolescente é também impactado pelas vivências 

familiares. 

 As autoras do referido estudo enfatizam que a família está inserida em uma 

realidade social que a impacta, sendo um subsistema da sociedade, não podendo, de 

forma alguma, ser considerada sem esta dimensão. Desta forma, os condicionantes e 

conjunturas que se relacionam e aumentam as chances de envolvimento do adolescente 

com atividades ilícitas não devem considerar só o próprio jovem e sua família, mas 

precisam, necessariamente, considerar papéis (ou ausências) institucionais, problemas 



91 

 

 

 

sociais e condições de vida que impactam diretamente estes adolescentes e seus 

familiares. 

No que diz respeito à compreensão das famílias acerca das medidas 

socioeducativas, as autoras encontraram a culpabilização na família (sentimento de 

culpa e fracasso) e as diversas significações acerca destas medidas, encaradas tanto 

enquanto punições, como possíveis momentos de reflexão e proteção (de ameaças de 

morte, por exemplo) para os adolescentes. Os familiares apresentaram desconhecimento 

dos direitos e legislações de seus adolescentes, apontaram para as dificuldades e 

precariedades das unidades, bem como para a falta de efetividade das medidas em meio 

aberto nas condições vivenciadas por seus filhos, e uma participação superficial na 

vivência da socioeducação dos adolescentes, visto que, em muitos casos, a visita foi 

relatada como única atividade envolvendo a família dos adolescentes privados de 

liberdade.  

As autoras concluem seu estudo apontando para aberturas no ECA que 

possibilitam o trabalho com os familiares. Como discutimos anteriormente, o SINASE 

amplia, enfatiza e organiza as diretrizes para a inserção da família no cotidiano dos 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, em suas diferentes modalidades. 

 Por fim, um estudo que aponta questões e reflexões pertinentes acerca das 

famílias de adolescentes autores de atos infracionais é a dissertação de Pereira (2004), 

intitulada “Famílias privadas de liberdade: a saga da violência vivenciada por 

adolescentes que trilharam os áridos caminhos da criminalidade”, em que a autora traça 

a relação entre o ato infracional e a problemática econômico-social das famílias dos 

adolescentes que se encontravam em privação de liberdade no Ceduc Pitimbu, unidade 

localizada na região metropolitana de Natal-RN. Esta dissertação é interessante pela 

consideração das condições materiais de vida destas famílias e de como tais condições 
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impactam o adolescente e aproximam o universo das atividades ilícitas de suas histórias 

de vida: 

Em verdade os adolescentes privados de liberdade nascem em uma família já 

usurpada de seus direitos, vivendo a dura experiência da fome e das demais 

necessidades necessárias à vida. Sob tais condições, a criança acaba saindo para 

as ruas, criando novos vínculos, novos comportamentos, crescendo em um 

convívio social onde os limites são os espaços da rua, participando de um 

circuito de comportamentos e valores que facilitam o ingresso na prática de atos 

infracionais (p.14). 

Na apresentação das famílias, Pereira (2004) as define enquanto grupos que 

advém das classes subalternas que vivem a ausência de direitos e de cidadania, e são 

muitas vezes classificadas como “desestruturadas ou desorganizadas”, quando se toma 

como parâmetro o modelo de família nuclear burguesa. Entretanto, tal modelo 

idealizado não considera as violências e violações as quais estão expostas tais famílias 

pobres no modo de produção capitalista, pois a estas são direcionadas o não acesso aos 

direitos, a construção histórica de coisificação do homem, e de naturalização da pobreza 

e da miséria:  

Em verdade são seres humanos, crianças, jovens e adolescentes que quando 

lançados ao Deus-dará na luta pela vida, desde muito cedo aprendem a se virar. 

É nesse contexto social de violência e miséria que a questão social das famílias 

dos adolescentes privados de liberdade é produzida e reproduzida pelas 

desigualdades sociais, no plano social, político, econômico e cultural. Essas 

famílias constroem uma trajetória de vida, marcadas pelas condições objetivas 

impostas pelo Estado e pela sociedade (p. 39). 
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Neste sentido, problematizam-se as políticas sociais14, que quando chegam até 

essas famílias, abordam-nas de foram desarticulada, mantendo suas condições precárias 

e excluindo-as do acesso aos direitos básicos de alimentação, moradia, saúde, educação, 

e todas as demais necessidades humanas do ser social. Diante de tal situação, a família 

vivencia uma série de problemáticas complexas, dentre elas o envolvimento de seus 

adolescentes com atividades ilícitas, e acabam sendo taxadas por um suposto fracasso 

moral de seus membros. Assim, a família, além de todo o sofrimento vivido, ainda tem 

que carregar o estigma do fracasso que a ela é atribuída pela mídia, instituições e 

sociedade em geral, em sua existência. 

Corroboramos com o entendimento de Pereira (2004) que a família vive em 

contextos que podem promover ou dificultar suas potencialidades, não sendo correto 

falar em famílias desorganizadas ou desestruturadas, visto que os grupos familiares 

organizam-se da forma que é possível, dentro de sua realidade, para o cumprimento de 

suas funções e necessidades. Nesse sentido, a autora faz uma interessante citação de 

Calixto (1999) acerca dos arranjos familiares: 

Apesar de não se negar o caráter institucional da família, concebê-la apenas 

enquanto uma organização sólida e intocável em detrimento de ser um espaço de 

conflitos e tensões é negá-la como construção social que se constrói e se 

reproduz no contexto das relações de classe, étnica e de gênero, ou seja: a 

família não seria algo homogêneo e nem os papéis familiares seriam 

                                                 
14 Importante considerar que a referida dissertação foi construída no inicio dos anos 2000, em um cenário 

um pouco diferente do atual, anterior a criação do SUAS e do SINASE. Entretanto, as principais questões 

levantadas pela autora continuam fazendo sentido, por tratar-se de condições de base, macroestruturais, 

que sustentam toda uma gama de contradições e desigualdades vivenciadas pela sociedade no modo de 

produção capitalista. 
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complementares. Assim, o ponto de partida é que a família como algo 

multifacetado e com múltiplos arranjos impõe como tarefa descobrir como suas 

estruturas incorporam as hierarquias de classe, raça, gênero e etnia, fontes 

geradoras de desigualdades e que responderiam pela forma e significado das 

mesmas (p. 141). 

A autora realiza uma provocação pertinente ao se referir aos familiares dos 

adolescentes que cumprem medidas de privação de liberdade como “famílias privadas 

de liberdade”. Tal provocação refere-se não apenas à condição dos adolescentes, mas à 

própria condição das famílias pobres no capitalismo. Afinal, que liberdade é essa que 

essas famílias possuem nas periferias da vida social? Para Pereira (2004),“em verdade, 

essas famílias encontram-se privadas de liberdade, pois historicamente gritam à vida em 

busca de uma cidadania que parece surda, em um Estado que o máximo que tem a 

oferecer são migalhas em condições subumanas.” (p.70). 

Nesse sentido, Lessa e Tonet (2011) critica a noção burguesa de democracia, 

afirmando que a mesma parte da falsa concepção de igualdade entre todos, sendo uma 

forma política de submissão da sociedade às necessidades de reprodução capitalista. 

Assim, para o autor, as leis 

Garantem a não igualdade entre os homens, mas sim a reprodução das 

desigualdades sociais. Onde todos são politicamente iguais, mas socialmente 

divididos entre burgueses e proletários, a igualdade política e jurídica nada mais 

é do que afirmação real das desigualdades sociais (p. 84). 

Ao longo da pesquisa de Pereira (2004), foram realizadas entrevistas com 

famílias que residiam em barracos de 3m², sem saneamento básico e nem acesso a 

serviços fundamentais para a vida em sociedade. Tais condições desumanizam o 

homem, e neste sentido, a autora alerta que essas famílias consideradas desestruturadas 
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tem os seus problemas tratados de forma recortada e individual, como se fossem “casos 

de família” que só a elas interessam, sendo que, na realidade, são expressões da questão 

social, fruto da contradição capital/trabalho que fundamenta a desigualdade social e as 

mazelas vivenciadas principalmente pelos pobres e miseráveis. Alerta-se, assim, para no 

trabalho com as famílias em suas diversidades de arranjos e experiências, considerarmo-

las a partir de sua condição dialética, e enfatizarmos não apenas suas fragilidades, mas 

as forças e potências que cada grupo familiar possui, com a união de recursos por todos 

os seus membros, para resistir e sobreviver diante das atrocidades vivenciadas em nossa 

sociabilidade. 

À época da realização desta pesquisa, em meados dos anos 2000, a autora não 

encontrou nenhum trabalho voltado para os familiares dos adolescentes que cumpriam 

as medidas de privação de liberdade, a não ser as visitas domiciliares realizadas por 

assistentes sociais e psicólogas para elaboração dos laudos exigidos pela justiça, o que a 

levou ao questionamento de que tipo de proteção social estava sendo oferecida a esses 

jovens. Questionou, ainda, qual o sentido real de “devolver” o adolescente para a 

família sem haver modificado as condições em que estas se encontram. Foram narradas 

situações em que, ao realizar visita de entrega do adolescente para a família a mãe se 

lamentou e pediu para que o filho continuasse na unidade, pois lá sua alimentação 

estaria garantida, ao contrário do que acontecia na sua casa.  

A partir dos estudos comentados nesta sessão é possível perceber a 

complexidade e o grande número de questões que envolvem a temática das famílias de 

adolescentes autores de atos infracionais. Na próxima sessão, discutiremos acerca da 

pesquisa que realizamos com o objetivo de estudar a inserção da família na 

socioeducação dos adolescentes privados de liberdade. 
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Parte II: A pesquisa 

 

Capítulo 3 – Método 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar de que forma as famílias estão 

inseridas no processo de socioeducação dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas de privação de liberdade. Para tentar responder a tal questão, têm-se 

como objetivos específicos do estudo: 

- Observar como ocorre a convivência familiar entre adolescentes privados de liberdade 

e seus familiares, a partir da caracterização das ações e rotinas do sistema 

socioeducativo em que ocorre participação das famílias dos adolescentes; 

- Analisar se existem articulações das equipes profissionais que atuam no campo da 

socioeducação, visando o atendimento e fortalecimento das famílias dos adolescentes; 

- Analisar como as famílias compreendem o processo de socioeducação no qual os seus 

filhos são atendidos, bem como o seu papel nesse processo. 
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3.1 Desenho da Pesquisa, campo e participantes 

Esta pesquisa tem como método a pesquisa-ação, que é definida por Contreras 

(2002) como “um proceso metodológico que, rompendo los moldes de la investigación 

tradicional, conjuga las atividades del conocimiento de la realidad mediante 

mecanismos de participación de la comunidade (...)” (p. 10). 

No Brasil, vários autores vêm trabalhando e construindo referenciais 

metodológicos participantes importantes, dentre eles, destacam-se Pedro Demo e Carlos 

Rodrigues Brandão. Demo (1998) sustenta, em relação à pesquisa qualitativa, que 

“qualidade é, sobretudo, participação” (p. 93), e enfatiza o caráter dialético e o papel 

político das pesquisas qualitativas, visto que “todo conhecimento encontra sentido na 

finalidade a que serve. Conhecimento não vale por si nem em si, mas como meio para 

realizar os valores sociais, em termos do bem comum. Qualidade política tem a ver 

principalmente com a ética do conhecimento, da história, das intervenções” (p.99). 

Brandão e Borges (2007), por sua vez, defendem que o modelo participante de 

investigação social, que recebe diferentes denominações como pesquisa-ação, 

investigação-ação-participante, pesquisa participativa, e pesquisa participante, apesar de 

suas singularidades, tem em comum o ponto de origem situado em uma perspectiva da 

realidade social, tomada como uma totalidade em sua estrutura e dinâmica. As pesquisas 

participantes, em geral, se originam dentro de unidades de ação social que atuam junto a 

grupos ou comunidades populares. O compromisso social, político e ideológico do 

investigador é com a comunidade e suas causas sociais.  

Os referidos autores argumentam que as pesquisas participantes surgem 

enquanto criações ou recriações africanas, asiáticas e latino-americanas de pensamentos 

e práticas sociais europeias e norte-americanas, e que este tipo de método de ação 
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científica de dimensões pedagógicas e políticas é quase sempre mais amplo e de maior 

continuidade do que a própria pesquisa. Segundo eles, 

O ponto de origem da pesquisa participante deve estar situado em uma 

perspectiva da realidade social, tomada como uma totalidade em sua estrutura e 

em sua dinâmica. Mesmo que a ação de pesquisa e as ações sociais associadas a 

ela sejam bem locais e bem parciais, incidindo sobre apenas um aspecto de toda 

uma vida social, nunca se deve perder de vista as interações que compõe o todo 

das estruturas e das dinâmicas desta mesma vida social (p. 54). 

Neste sentido, com o intuito de se alcançar os objetivos propostos neste projeto 

de pesquisa, a coleta de dados foi realizada em etapas complementares. A principal fase 

da pesquisa ocorreu a partir do acompanhamento da pesquisadora no projeto de 

extensão “Familiares e a luta pela efetividade do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo”, executado pelo Observatório da População Infantojuvenil em 

Contextos de Violência (OBIJUV) 15 . Além dos encontros com os familiares, foi 

realizada a exploração do campo de pesquisa, a partir de diálogos com os profissionais 

que atuam na socioeducação acerca da presença e do atendimento à família no sistema 

socioeducativo. Finalmente, foi realizada etapa de caracterização das famílias e dos 

atendimentos e encaminhamentos voltados aos familiares de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade, a partir da leitura e 

                                                 
15 O OBIJUV é um grupo de pesquisa e extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) que vem, desde o ano de 2009, trabalhando com temáticas relativas às violações de direitos de 

crianças, adolescentes e jovens, inclusive violações presentes do sistema socioeducativo. O grupo conta 

com a participação de docentes e alunos de graduação e pós-graduação de diferentes áreas, sobretudo da 

Psicologia e Serviço Social. 
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análise das referências à família no Plano de Atendimento Individual (PIA) dos 

adolescentes.  

O projeto de extensão, campo da primeira fase da pesquisa, teve como objetivo o 

fortalecimento da atuação de familiares no acompanhamento das medidas 

socioeducativas de privação de liberdade, as quais os seus adolescentes se encontravam 

em cumprimento. Foram realizados oito encontros com as famílias. A metodologia 

utilizada nos encontros consistiu em rodas de conversa e oficinas temáticas para a 

promoção da sensibilização e conscientização dos direitos fundamentais que vem sendo 

violados cotidianamente nas instituições de internação. 

De acordo com Afonso e Abade (2008), rodas de conversa consistem em um 

método de trabalho que incentiva a participação e reflexão a partir da busca pelo diálogo 

entre os participantes, através de postura de escuta e circulação da palavra, bem como 

do uso de técnicas de dinamização de grupo, podendo ser utilizadas em diversos 

contextos. Já Nascimento e Silva (2009) descrevem as rodas de conversa como 

Metodologia bastante utilizada nos processos de leitura e intervenção 

comunitária, que consistem em um método de participação coletiva de debates 

acerca de uma temática, através da circulação de espaços de diálogo, nos quais 

os sujeitos podem se expressar, e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. 

Tem como principal objetivo motivar a construção da autonomia dos sujeitos por 

meio da problematização, da socialização de saberes e da reflexão voltada para a 

ação. Envolve, portanto, um conjunto de trocas de experiências, conversas, 

discussão e divulgação de conhecimentos entre os envolvidos nesta metodologia 

(s/p). 

Neste sentido, as Rodas de Conversa realizadas com os familiares participantes 

do projeto, em geral, se iniciavam com uma rodada de apresentação, inclusive da 
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pesquisa, visto que geralmente chegavam novos participantes, pelo próprio fluxo de 

entrada e saída dos adolescentes do sistema socioeducativo. Após a apresentação, 

realizava-se relaxamento ou técnica de acolhimento, e posteriormente colocava-se 

elemento disparador de reflexões para o grupo, como perguntas, vídeos, reportagens, 

organização de eventos, etc. Os conteúdos, além de expressos verbalmente, emergiram 

também através da confecção de cartazes, colagens, desenhos, entre outros recursos 

lúdicos utilizados nas atividades em grupo.  

Importante destacar que, sobretudo nos primeiros encontros, diante da angústia e 

situação crítica em que os adolescentes se encontravam no sistema socioeducativo (que 

será caracterizado no tópico Resultados iniciais), não chegou a ser utilizado nenhum 

elemento disparador, mas, nas próprias apresentações, os familiares relatavam suas 

angústias, sofrimentos e adoecimentos, dialogando com as outras famílias que viviam 

situação semelhante, trocando experiências e apoio com os demais participantes. As 

oficinas temáticas, por sua vez, não estavam programadas a priori, mas foram 

planejadas como desdobramentos das rodas de conversa, a partir de demandas dos 

familiares de instrumentalização para o enfrentamento das violações de direitos no 

âmbito do sistema socioeducativo.  

A execução do projeto ocorreu ao longo do ano de 2013, com encontros mensais 

com as famílias, que duraram em média duas horas de atividades. Além dos encontros, a 

equipe que compõe o projeto também dialogou com profissionais que trabalham no 

campo da socioeducação.  

Nos primeiros encontros com os familiares, a participação foi 

predominantemente das mães, mas também participaram pais, avós, irmãs, primas, 
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companheiras16 e tias de adolescentes. As famílias de todos os adolescentes que se 

encontravam em cumprimento de medida de privação de liberdade no RN durante o 

primeiro semestre de 2013 foram convidadas a participar da atividade, sendo que muitas 

não puderam comparecer por não possuir o dinheiro para o deslocamento até o local 

onde foram realizados os encontros, por questões de trabalho ou do cuidado com outros 

filhos. Desta forma, a média de participantes por encontro foi de quatro a cinco 

familiares. 

Ao longo desta primeira fase, a pesquisadora ocupou tanto o papel de 

observadora, escutando e registrando as impressões, angústias, dúvidas e considerações 

dos familiares, quanto de participante efetiva do grupo, trocando experiências, 

montando oficinas a partir das demandas dos participantes e levando informações 

solicitadas pelas famílias, como os principais pontos e diretrizes do ECA e do SINASE. 

Como o projeto de extensão teve como objetivo o incentivo à participação política dos 

familiares na luta pela garantia dos direitos de seus adolescentes, também ocorreram 

manifestações, atos e discussões com autoridades ligadas ao campo das políticas 

voltadas para a população infantojuvenil, e nessas ocasiões a pesquisadora também 

registrou as informações e apoiou as famílias no planejamento e execução dessas ações.  

Para o registro das observações no grupo com os familiares e nas visitas 

exploratórias às unidades, foram escritos diários de campo, tanto pela pesquisadora 

quanto por bolsistas do projeto, que posteriormente foram utilizados para a análise das 

experiências vivenciadas pelos familiares.  

                                                 
16 Por companheiras nos referimos a namoradas ou esposas, que mantém vínculos afetivos significativos 

com os adolescentes. 
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De acordo com Falkembach (1987), o diário de campo consiste em um 

instrumento de anotações, comentários e reflexões de uso pessoal do investigador, para 

que seja possível a descrição e reflexão acerca dos fatos, fenômenos, relações e 

experiências vivenciadas no campo da pesquisa. Para a autora, trata-se de um 

instrumento metodológico que surge, inicialmente, no campo da antropologia, mas que 

pode ser utilizado em outros campos e combinados a outras técnicas, desde que de 

forma coerente: 

Combiná-lo com outras técnicas de investigação não só contribuirá, mas se fará 

necessário para o aprofundamento da busca de informações desde que, 

obviamente, o conjunto de técnicas criadas guardem coerência com o corpo 

teórico conceitual e princípios metodológicos que dão fundamento as práticas 

sociais em questão (p. 22). 

Neste sentido, decidiu-se pelo uso dos diários de campo para o registro dos 

conteúdos que emergiram nas rodas de conversa e oficinas, das próprias falas dos 

participantes, que muitas vezes expressam posicionamentos claros acerca do fenômeno 

pesquisado, dos comportamentos e expressões de profissionais, familiares e 

adolescentes no que diz respeito à participação da família nas rotinas do sistema 

socioeducativo, dentre outros aspectos. Decidiu-se pelo não uso de gravadores de 

imagens ou voz por partir do pressuposto que, diante do medo de represálias para com 

os seus adolescentes, tais recursos poderiam inibir as participações e falas das famílias.  

Assim, acredita-se que este estudo constituiu-se enquanto pesquisa-ação devido 

ao caráter de formação política proposto, e a postura dialógica frente às famílias 

participantes da mesma. Inicialmente os encontros do grupo funcionaram como 

momentos de dividir angústias e dores pela situação que os adolescentes, e 

consequentemente suas famílias, vivenciam devido às condições caóticas e violadoras 
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do sistema socioeducativo no Rio Grande do Norte. A partir do diálogo e provocações 

da pesquisadora, bolsistas e colaboradores do projeto, as famílias solicitaram formações 

específicas, como uma oficina sobre as legislações referentes aos direitos dos 

adolescentes e às medidas socieducativas, para conhecer tais direitos e possibilitar a 

exigência dos mesmos. Além disso, como desdobramentos do projeto, ocorreram uma 

série de ações que tiveram as famílias como protagonistas, como a entrega de 

documentos de reivindicação para a Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR) e a participação em mesas de debate com 

autoridades que atuam no sistema socioeducativo.  

No que diz respeito à caracterização do atendimento à família no sistema 

socioeducativo, a partir da análise dos Planos de Atendimento Individual (PIA) dos 

adolescentes que se encontram em privação de liberdade, objetivou-se conhecer a 

participação da família na construção do mesmo, uma vez que há, nas diretrizes do 

SINASE, a indicação de que o PIA deve ser construído conjuntamente pela equipe 

técnica, o adolescente e seus familiares. Além disso, pretendeu-se nessa etapa 

documental do estudo, observar as referências dos técnicos em relação às famílias dos 

adolescentes, isto é, se existem informações sobre a família, encaminhamentos 

relacionados às famílias, observações sobre as visitas e momentos em que os familiares 

se fazem presentes na rotina da unidade socioeducativa, entre outras questões. O acesso 

aos PIAs foi autorizado pela Fundação Estadual da Criança e do Adolescente 

(FUNDAC), autarquia ligada ao poder estadual que é responsável pela execução das 

medidas socioeducativas de privação de liberdade no RN, para utilização para fins de 

pesquisa, a partir do compromisso da pesquisadora com o cuidado em relação à 

preservação das identidades dos participantes. 
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Só participaram da pesquisa as famílias e os profissionais que compreenderam a 

proposta da mesma e expressaram voluntariamente o desejo de participar do estudo. Os 

participantes demonstraram consentimento no uso de suas informações na pesquisa 

através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O trabalho foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. 

 A amostra dessa pesquisa foi selecionada por conveniência, isto é, todos os 

familiares responsáveis por adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

de privação de liberdade foram convidados a participar do estudo, entretanto apenas 

aqueles que tiveram disponibilidade e desejo de participar o fizeram. As famílias foram 

convidadas pelas equipes técnicas das unidades de execução das medidas 

socioeducativas para reunião com a pesquisadora, e nesta ocasião foram explicados os 

objetivos, bem como os procedimentos da pesquisa, sendo enfatizada a voluntariedade 

na participação da mesma. No que tange a segunda fase da pesquisa, de análise dos 

PIAs, optou-se por realizar o estudo documental com os PIAs de adolescentes cujos 

familiares participaram das rodas de conversa na primeira etapa da pesquisa. A escolha 

pela utilização de mais de uma ferramenta de coleta de dados deu-se pela 

complementaridade das informações, visto que tanto a fala dos familiares nas rodas de 

conversa quanto os registros acerca das famílias nos PIAs proporcionaram informações 

distintas, porém complementares, acerca do fenômeno estudado. 

Para não identificar os participantes da pesquisa não colocamos nomes nem 

iniciais dos familiares, profissionais ou adolescentes que, de alguma forma, foram 

referidos ou contribuíram com a pesquisa através de informações, relatos e 

reivindicações. No caso dos familiares participantes das rodas de conversa, optamos por 

utilizar nomes fictícios para se referir e demarcar a fala de cada participante: Rosa, Ana, 

Olga, Simone, Maria, Frida, Nelson e Paulo. Tais nomes foram escolhidos como 
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homenagem às pessoas que, em diferentes épocas, locais e contextos, defenderam e 

atuaram por uma sociabilidade mais justa e livre. Já nos PIAs, foram colocadas 

numerações aleatórias de 01 à 15 também com o objetivo de preservar a identidade dos 

participantes envolvidos. 

 

3.2 Referencial teórico e procedimentos de análise 

Conforme apontado anteriormente, esta pesquisa inspira-se na pesquisa-ação, 

metodologia empregada em trabalhos de diferentes áreas, como a Psicologia 

Comunitária e a Educação, em diversos contextos de vida, sobretudo com populações 

que vivem situações de violações de direitos e vulnerabilidade social. Tal inspiração 

fundamentou a proposta de criação do projeto de extensão que foi campo da primeira 

fase de pesquisa, uma vez que o mesmo teve como principal característica seu caráter 

político, de intervenções que objetivaram o fortalecimento das famílias e sua 

instrumentalização para o enfrentamento das violações de direitos no contexto do 

sistema socioeducativo. 

A caracterização do campo e análise dos PIAs, por sua vez, objetivou a adição 

de informações para que fosse possível maior aproximação com o fenômeno pesquisado 

e posterior devolução para os familiares das questões levantadas ao longo da pesquisa. 

Considerou-se, desde a elaboração deste projeto de pesquisa, ser fundamental o 

entrelaçamento de pesquisa e extensão, uma vez que tais atividades se complementam e 

enriquecem mutuamente. Nesse sentido, Montero (2004) aponta que 

A união entre teoria e prática é um dos princípios fundamentais da Psicologia 

comunitária, e junto com a consideração do caráter ativo dos participantes 

provenientes das comunidades e a redefinição do papel dos psicólogos 
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comunitários, contribuiu para o desenvolvimento da perspectiva metodológica 

participativa que caracteriza o método na Psicologia comunitária (p. 38). 

Na pesquisa-ação parte-se do pressuposto de que não é necessário, como 

defendem correntes positivistas, separar a pesquisa da ação, e, de que a participação do 

povo é fundamental para o enfrentamento de seus problemas. Neste tipo de 

investigação, não apenas se fala do povo na academia, mas dialoga-se com o povo, com 

a comunidade que vivencia a problemática estudada. Nesta dissertação, considera-se 

comunidade o grupo de familiares que, a partir da provocação da pesquisadora e seu 

grupo de pesquisa, reuniram-se para compartilhar as dores vividas pelo 

acompanhamento dos processos socioeducativos de seus filhos, mas também para 

pensar em enfretamentos coletivos às graves questões que impactam a vida dos seus 

adolescentes e, consequentemente, de todo o núcleo familiar. 

Montero (2004) aponta o marxismo como um dos principais referenciais teóricos 

que embasam a Psicologia Comunitária Latino-Americana: 

A relação com esta teoria nos permite compreender os problemas comunitários 

no plano da totalidade econômica, social, política em que se produzem, 

superando a tendência psicologista de fazer do sujeito o universo de estudo, 

descontextualizando-o (p. 56). 

Assim, a presente pesquisa foi orientada pelo referencial teórico marxiano, e 

partiu da compreensão dos fatores que permeiam o sistema socioeducativo como 

desdobramentos e expressões da questão social. A partir deste referencial teórico é 

possível problematizar a visão predominante na sociedade capitalista dos adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas enquanto indivíduos que são tratados pela 

via da repressão e segregação, bem como a fragilidade das políticas públicas e sociais, 
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tanto na execução das próprias medidas como na articulação da rede de serviços para a 

proteção do adolescente e o fortalecimento de sua família. 

Lacerda Júnior (2010) defende que o marxismo conjuga uma teoria de caráter 

histórico com o projeto de mudança social e que pretende compreender o movimento 

real da sociedade capitalista com a finalidade de contribuir com a ação revolucionária. 

Reconhecemos, a partir do referencial teórico adotado, que a intervenção com o grupo 

de famílias não é suficiente para mudar objetivamente e materialmente as condições de 

um sistema socioeducativo projetado historicamente, a partir da lógica da 

criminalização e repressão de adolescentes pobres, entretanto, compreendemos como 

coerente a proposta de instrumentalização dos familiares, sobretudo a partir do 

conhecimento das legislações e de sua condição de sujeitos de direitos, para o 

enfrentamento às violações no sistema socioeducativo. Partimos da lógica de Tonet 

(2005) de que  

A ciência marxiana, de caráter ontológico, produz, necessariamente, um 

conhecimento de caráter revolucionário, vale dizer, um conhecimento que, ao 

apanhar o objeto em sua integralidade (essência/fenômeno/totalidade), evidencia, 

ao mesmo tempo, as tendências mais profundas que se configuram no seu 

interior e, entre elas, a possibilidade de superação dessa forma particular em 

direção a uma forma superior (...), e da importância de, ao se fazer ciência, partir 

dos dados imediatos, mas dissolvê-los buscando a lógica mais profunda da qual 

eles são manifestação e, com isso, possibilitar a superação de sua forma atual (p. 

18). 

Além disso, como referencial teórico para a realização de estudos sobre o 

sistema socioeducativo, tem-se um extenso e importante arcabouço – com obras de 



108 

 

 

 

vários autores, de diferentes áreas – de estudos acerca da compreensão e tratamento 

direcionado à população infantojuvenil de origem popular no Brasil.  

Já no que diz respeito especificamente às famílias do sistema dos adolescentes 

autores de atos infracionais, em nossa revisão de literatura inicial foi encontrado um 

número relevante de estudos com o foco nestas famílias. No entanto, a maioria dos 

estudos encontrados nas bases de dados pesquisadas, abordam a família a partir de suas 

fragilidades e da influência dos problemas familiares enquanto fatores de risco para o 

cometimento dos atos infracionais pelos adolescentes. Por partirmos da compreensão de 

que a família se encontra assentada na mesma base material que seus adolescentes, e, 

portanto, exposta a uma gama de violações de direitos, enfocamos em nossa pesquisa 

bibliográfica a busca por referenciais que tratem das políticas de atendimento familiar, 

do cuidado à família e das ações de fortalecimento familiar e comunitário. 

No que se refere aos procedimentos de análise, após o trabalho de transcrição e 

compilação dos conteúdos provenientes de todos os diários de campo, bem como dos 

PIAs dos adolescentes, iniciamos a primeira fase analítica, ou pré-análise, em que foram 

realizadas as leituras dos conteúdos coletados com o objetivo de sistematizar algumas 

ideias iniciais e esboçar esquemas de análise. Posteriormente, a partir da leitura de todo 

o material compilado, foram identificadas categorias de discussão e o conteúdo da 

pesquisa foi dividido em quatro eixos analíticos, que estão apresentados como tópicos 

no capítulo 04, que traz os resultados da pesquisa: Funcionamento do Sistema 

Socioeducativo no Rio Grande do Norte; Contextos familiares dos adolescentes que 

cumprem medidas de privação de liberdade no RN; Convivência Familiar no Sistema 

Socioeducativo; Culpabilização e punições à Família. 

 Os conteúdos de tais eixos de análise se entrelaçam e relacionam, tendo sido 

agrupados apenas para facilitar o processo de organização e exposição dos dados da 
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pesquisa. Como última etapa do tratamento dos dados, foram realizadas interpretações 

das informações coletadas ao longo do processo de pesquisa. Tais interpretações são 

oriundas do diálogo da pesquisadora com autores que discutem acerca das questões que 

nortearam a pesquisa, bem como sobre a sociabilidade capitalista, pano de fundo para a 

leitura das expressões da questão social e dos fenômenos contemporâneos.  

Assim, no capítulo que se segue, optamos por expor os resultados e realizar a 

análise conjuntamente, tecendo argumentações e comentários que apontam para nossa 

compreensão do fenômeno pesquisado, a partir dos dados que emergiram no presente 

estudo, através das falas de familiares e registros profissionais nos PIAs dos 

adolescentes, assim como pelas considerações tratadas nos capítulos teóricos por 

autores que estudam o sistema socioeducativo e o histórico das políticas voltadas para à 

população infantojuvenil. 
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Capítulo 4 – Apresentação de resultados e discussão 

 

4.1 Panorama do sistema socioeducativo no Rio Grande do Norte 

Antes de iniciar as considerações acerca das categorias a serem analisadas, faz-

se fundamental apresentar a conjuntura atual do Sistema Socioeducativo do Rio Grande 

do Norte, construída a partir das visitas às unidades e diálogos com profissionais que 

compõe tal sistema. Apesar da pesquisa ter sido realizada no RN, acreditamos que a 

realidade aqui abordada, guardadas as singularidades locais, apresenta elementos e 

situações comuns aos demais estados brasileiros. 

No Rio Grande do Norte, a FEBEM foi instalada em 1979 e, a partir de 1994, a 

administração do sistema socioeducativo ficou sob a responsabilidade da Fundação 

Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC), autarquia ligada ao poder estadual. 

Atualmente, as medidas socioeducativas em meio aberto são executadas nos âmbitos 

municipais, enquanto a execução das medidas de restrição e privação de liberdade é de 

responsabilidade da FUNDAC. 

O sistema socioeducativo de restrição/privação de liberdade do RN é composto 

por oito unidades, sendo quatro na capital – Natal –, uma em Caicó e três em Mossoró, 

entre internação masculina, feminina e semiliberdade. Todas as instituições se 

encontram com interdição parcial ou total. Entre as unidades totalmente interditadas 

encontra-se o Centro de Educação (CEDUC) Pitimbu – unidade de internação 

masculina localizada em Parnamirim, município da região metropolitana de Natal –, que 

atendia adolescentes da capital e toda a região metropolitana, interditado desde agosto 

de 2012, por problemas na estrutura física, hidráulica e elétrica. 
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Diante da impossibilidade de internação de adolescentes em Natal, e da pressão 

midiática e social para que os menores infratores não ficassem às soltas pela cidade, foi 

feito um acordo entre a FUNDAC e o poder judiciário, em que os adolescentes de Natal 

e região metropolitana – que fossem sentenciados ao cumprimento de medidas de 

privação de liberdade – seriam encaminhados para a unidade de semiliberdade da 

capital ou para a privação de liberdade em Mossoró e Caicó, ambas com distância de 

aproximadamente 280 km de Natal. 

O Ceduc Nazaré, unidade de semiliberdade de Natal, por sua vez, foi interditado 

totalmente em março de 2013, após um grupo de adolescentes adentrar a instituição e 

matar um adolescente que lá cumpria medida socioeducativa de semiliberdade, além de 

ferir gravemente outro adolescente e uma educadora. Esta unidade foi reaberta em 

agosto de 2013, e continua funcionando precariamente. A população do bairro Nazaré, 

zona oeste de Natal, onde se localiza a unidade, está em campanha para a remoção da 

mesma do bairro, com a construção de abaixo-assinados e o apoio de lideranças 

políticas locais, que afirmam que os adolescentes colocam em perigo toda a 

comunidade. 

Já o Ceduc Padre João Maria, única unidade socioeducativa feminina do estado, 

acumula as funções de internação provisória, semiliberdade e privação de liberdade. 

Esta unidade funciona em espaço reduzido e apresenta várias problemáticas graves, 

destacando-se entre elas a dificuldade de atenção à saúde das adolescentes que lá se 

encontram. 

 

4.2 O funcionamento do sistema socioeducativo no Rio Grande do Norte 

Após a etapa de coleta de dados, compilamos o material coletado, que 

apresentaremos aqui visando fornecer elementos para discussão acerca da participação 
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da família no processo socioeducativo dos adolescentes do Rio Grande do Norte. 

Organizamos a apresentação dos resultados a partir de quatro eixos de análise, sendo o 

primeiro deles acerca do funcionamento do sistema socioeducativo no RN. Neste 

primeiro bloco, discutiremos questões e conteúdos que emergiram ao longo das visitas, 

e, sobretudo, dos encontros com as famílias participantes da pesquisa, sobre o 

funcionamento do sistema socioeducativo, e mais especificamente das medidas 

socioeducativas de privação de liberdade no RN. Tais conteúdos versam, 

principalmente, sobre as condições físicas das unidades, os profissionais que compõe os 

quadros das instituições de internação, bem como das rotinas institucionais, da rede de 

atendimento e do acesso do adolescente autor de ato infracional e sua família às 

políticas sociais. 

 

4.2.1 Estrutura física e recursos humanos das unidades de internação 

A estrutura física das unidades de internação do Rio Grande do Norte, de modo 

geral, é composta por espaços insalubres e que apresentam graves problemas de higiene, 

conservação e segurança. Durante as visitas para caracterização do campo, deparamo-

nos com alojamentos inundados por água e esgoto, com fiação elétrica exposta e 

trancados por parafusos. De acordo com a equipe da unidade onde tal situação ocorreu, 

os parafusos estavam sendo usados “por uma questão de segurança”, já que os 

adolescentes conseguiam quebrar os cadeados. Vale destacar que a maioria das 

educadoras, que eram mulheres idosas, não conseguia parafusar e desparafusar os 

portões dos alojamentos, e consequentemente os adolescentes só circulavam pelos 

espaços da unidade quando havia plantão de educadores homens, o que, por vezes, 

demorava alguns dias, fazendo com que os jovens permanecessem sem contato nem 

mesmo com a luz do sol. 
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 Os alojamentos são divididos por critérios como a idade dos adolescentes, o ato 

infracional cometido, bem como por rixas e inimizades entre os internos, que são 

separadas. Em uma das unidades visitadas, o gestor explicou que os adolescentes 

passavam o dia inteiro no alojamento, saindo apenas para o almoço, quando 

apresentavam bom comportamento. Tais alojamentos são espaços pequenos e possuem 

telas, que ao primeiro olhar lembravam gaiolas de passarinhos. Nesse sentido, o vice-

diretor da unidade explicou, durante diálogo nas visitas de caracterização do campo, que 

“aqui não é presídio, mas eles sentem como se fosse”. 

Outro aspecto que se destaca negativamente nas unidades é a umidade e falta de 

ventilação dos alojamentos, propiciando terreno fértil para uma série de adoecimentos 

nos adolescentes. Nas rodas de conversa, familiares compartilharam sua angústia diante 

da sujeira nas instituições, conforme expressou a participante Rosa: “querem que os 

meninos fiquem dentro da lama”, e relataram levar os materiais de limpeza e realizar 

faxinas para amenizar a situação das unidades e do odor que muitas vezes é uma das 

marcas sensoriais mais fortes de unidades em que seres humanos se encontram privados 

de liberdade. Além disso, pela localização das unidades do interior do estado em 

terrenos isolados e próximo a vegetações nativas, são comuns os relatos de problemas 

de saúde relacionados às picadas de mosquitos e insetos, sendo necessário muitas vezes 

que os adolescentes durmam com lençóis molhados sobre seus corpos para evitar o 

grande número de lesões na pele por picadas de mosquitos.  

 Uma questão que emergiu nas rodas de conversa, levantada pelo pai Paulo, foi a 

da depredação da estrutura física da unidade de privação de liberdade de Mossoró, 

indicando que a piscina estava constantemente sem manutenção, o que acarretava perigo 

de doenças como a dengue, e que tal espaço deveria ser revitalizado para a prática de 

esportes e para o alívio do calor. Nesse sentido, é importante destacar que a unidade de 
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internação de Mossoró, inaugurada no ano de 2010, foi planejada e construída de acordo 

com os parâmetros arquitetônicos estabelecidos pelo SINASE. Entretanto, não são 

realizadas obras de manutenção na unidade, pois segundo a gestão da mesma, não havia 

liberação orçamentária para tal, conforme pode ter observado no seguinte trecho de 

diário de campo escrito após visita à referida unidade: 

A unidade, como todas as unidades de privação de liberdade do RN, encontra-se 

parcialmente interditada, o que gera superlotação na parte disponível para 

receber os adolescentes. Não há perspectiva de início da reforma para liberar a 

parte que está interditada há dez meses, e a equipe não compreende o que está 

faltando para o início da reforma, acreditando se tratar de “falta de vontade do 

poder maior, que não é de agora ou desse governo não, vem de muito tempo” 

(Diário de campo 02). 

As péssimas condições estruturais e a falta de manutenção das unidades de 

internação limitam as possibilidades das práticas educativas, esportivas e culturais, e a 

partir da aproximação com tal realidade torna-se evidente o desafio para implantação e 

manutenção de práticas pedagógicas no contexto do sistema socioeducativo, organizado 

a partir de uma lógica que, distante da legislação instituída, funciona a partir do viés de 

punição e controle. Obviamente, tal realidade não é exclusiva do estado do RN, mas 

ocorre por todo o Brasil, conforme é possível observar em estudos como o de Amorim 

(2013), desenvolvido na Paraíba. A referida autora estudou as vivências e experiências 

de ex-internos de instituições de privação de liberdade para adolescentes, sendo uma 

delas da década de 1920 e outra de 1990 e em ambas encontrou práticas que tinham 

como pilares os processos de criminalização da pobreza: 

Os jovens que cometem atos infracionais são em sua maioria advindos das 

classes baixas; muitos dos atos infracionais acontecem porque não há uma forma 
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de acesso desses jovens a bens e serviços ou um lugar para eles na sociedade, 

como pode ser visto no discurso dos participantes, mas a resposta do Estado é a 

criminalização e a institucionalização. Assim, institucionaliza-se e criminaliza-se 

a pobreza (p. 152). 

Entre as principais dificuldades apontadas por familiares e profissionais, durante 

as visitas de caracterização do campo e em registros feitos nos PIAs, está a questão dos 

recursos humanos nas unidades de MSE. De forma geral, as equipes técnicas 

encontravam-se desfalcadas em todas as unidades, com muitos servidores cedidos para 

outras instituições e afastados por licença médica. De acordo com relatos dos familiares, 

a maioria dos educadores são mulheres, idosas, “cansadas e saturadas” do trabalho no 

sistema socioeducativo. Parte significativa dos profissionais que compõe o quadro da 

FUNDAC iniciou sua atividade profissional na década de 1979, com a inauguração da 

FEBEM no estado. Muitos desses profissionais relataram já ter tempo de contribuição 

com a previdência suficiente para aposentar-se, entretanto, continuam exercendo suas 

funções pelos adicionais e gratificações que recebem, importantes para manutenção de 

seus compromissos financeiros, visto que, de forma geral, os salários pagos aos 

profissionais que atuam no campo da socioeducação são baixos e insuficientes para 

suprir suas necessidades. 

Em relação aos profissionais que compunham os quadros das unidades de 

privação de liberdade, foi possível observar que muitos se mostravam adoecidos pelas 

atividades desenvolvidas, geralmente sem nenhuma condição estrutural, bem como 

pelos sofrimentos vivenciados no contexto do sistema socioeducativo, conforme relatou 

uma educadora durante visita ao campo: “essa unidade aqui já funcionou ao mesmo 

tempo como internação provisória e privação de liberdade, dividida em partes, e nesse 
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tempo eu digo a vocês que, sem exageros, envelheci uns cinco anos em três meses” 

(Diário 01). 

 O Rio Grande do Norte apresenta um considerável déficit de servidores nas 

unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição de 

liberdade, por uma série de razões, dentre elas porque muitos servidores contratados 

pela FUNDAC se encontravam “cedidos” para outros órgãos e serviços estaduais. 

Diante desse quadro, o Ministério Público do RN lançou, no início de 2013, um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) estabelecendo um curto prazo para que todos os 

profissionais se apresentassem novamente à FUNDAC e fossem colocados à disposição 

para o trabalho nas unidades de MSE. O seguinte relato foi extraído do diário de campo 

escrito após visita ao escritório regional da Fundac em Mossoró: 

Em relação aos recursos humanos, um termo de ajustamento de conduta (TAC) 

havia sido divulgado no dia anterior à visita, e estava garantindo o envio de 

recursos humanos para a unidade de privação de liberdade de Mossoró, mas com 

muito choro. Esse choro se referia à agonia de muitos profissionais que mesmo 

sendo funcionários da FUNDAC por décadas, nunca exerceram funções no 

sistema socioeducativo, mas se encontravam cedidos para outros serviços. 

Muitas pessoas que foram convocadas a se apresentar no Ceduc Mossoró são 

idosas e estão com medo de trabalhar com os adolescentes (Diário 02). 

Este TAC, apesar de representar uma ação importante por parte do MP, órgão 

integrante da rede de garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes e instância de 

controle dos equipamentos sociais, apresentava limitações pelo fato de obrigar pessoas 

que aparentemente não tinham interesse, experiência ou desejo de trabalhar com os 

adolescentes, de fazê-lo. Mais do que isso, muitas pessoas pareciam ter medo diante da 

possibilidade do trabalho com os adolescentes. Obviamente, a leitura dessa situação não 
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deve ser realizada com o intuito de culpabilizar o profissional, uma vez que os 

trabalhadores do sistema socioeducativo são submetidos a baixas remunerações, 

condições insalubres de trabalho, falta de incentivo para capacitações, e estão expostos 

também as informações manipuladoras e criminalizantes de programas policiais e 

aparatos da mídia que criminalizam a juventude pobre e reduzem a complexa discussão 

acerca dos fatores envolvidos no cometimento de atos infracionais à simples questões 

de caráter ou de educação inadequada por parte da família dos adolescentes. No entanto, 

as consequências do trabalho de profissionais com as problemáticas expostas e que 

embasam suas práticas profissionais a partir de uma visão criminalizante dos 

adolescentes e suas famílias é inegavelmente negativa, e compromete seriamente as 

possibilidades de implementação de um modelo de sistema socioeducativo a partir das 

concepções e diretrizes do SINASE. 

Vale ressaltar que durante as visitas e diálogos com profissionais e familiares, foi 

observado o empenho de alguns profissionais que tentam resistir ao modelo dominante 

praticado baseado em punição, buscando atuar nas fissuras do mesmo, em prol da 

emancipação dos adolescentes e suas famílias, assumindo o lugar de referência para os 

meninos, suas mães e pais. Tais profissionais geram incomodo por ameaçarem a 

manutenção da lógica carcerária e punitiva a partir de proposições e diálogos com os 

adolescentes, e acabam muitas vezes sendo boicotados e tendo suas vidas ameaçadas, 

como infelizmente ocorre com muitos defensores de direitos humanos no Brasil que se 

engajam junto às populações oprimidas em lutas por mudanças e transformação social, 

conforme apontam Prioste e Morais (2014): 

Defensores (as) de direitos humanos têm papel essencial na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária que promova o bem de todos, sem preconceitos 

de origem e raça, com vistas à erradicação da pobreza e diminuição das 
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desigualdades sociais. É inaceitável que no enfrentamento às situações de 

violações de direitos humanos os defensores (as) sejam expostos a situações de 

violência que têm redundado em tantos assassinatos. (...) Na busca por justiça, o 

papel das organizações de direitos humanos e dos movimentos sociais populares 

é fundamental, pois não é preciso só condenar acusados de violar os direitos 

humanos e estabelecer políticas públicas firmes de proteção a defensores (as) de 

direitos humanos. O essencial é atacar estruturalmente as causas dessas 

violações (p. 2-3). 

Finalmente, um tema relevante que emergiu nas falas dos participantes da 

pesquisa foi referente à presença policial nas unidades. Tal presença foi, em geral, 

defendida pelos profissionais a partir de argumentos de necessidade de segurança nas 

instituições, que em nome da “manutenção da ordem” consideravam os agentes de 

polícia como profissionais que naturalmente compunham as equipes das unidades, o que 

contraria os parâmetros do SINASE acerca da composição das equipes técnicas das 

unidades de internação, que devem ser formadas por educadores e profissionais com 

formações nos campos da Pedagogia, Serviço Social, Psicologia, Direito e áreas afins. 

Já os familiares, apontaram com revolta para uma série de situações em que a polícia 

adentrou as unidades, geralmente à noite, e realizou diversas ações de violência, 

promovendo práticas de tortura contra os adolescentes, que na maior parte das vezes não 

são denunciadas pelo medo de represálias.  

A atuação da polícia brasileira no âmbito dos sistemas socioeducativos e 

penitenciários, bem como com as comunidades pobres e populações em situação de 

vulnerabilidade social, continua reproduzindo práticas e violações que tem em sua base 

ideias eugênicas, racistas e de higienização social. Nesse sentido, faz-se fundamental o 

debate acerca da desmilitarização da polícia no Brasil, uma vez que continuam 
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ocorrendo cotidianamente práticas de tortura e morte, que muitas vezes não são 

apuradas, sendo direcionadas desde a formação dos policiais militares, e até mesmo 

justificadas através de procedimentos como os autos de resistência, em que, grosso 

modo, o policial tem uma licença para matar em caso de suposta resistência do sujeito 

suspeito.  

Diante desse modelo problemático e violador de segurança pública, a eliminação 

do caráter militar das polícias, conforme reportagem veiculada pela Revista Carta 

Capital em agosto de 2014, “é defendida por especialistas como forma de tornar as 

corporações mais próximas da sociedade e dar a elas uma formação mais voltada para a 

proteção da cidadania” (Welle, 2014). Além disso, a referida matéria aponta que uma 

pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e o Ministério da Justiça, mostra que 73,7% dos policiais apoiam 

a desmilitarização, e, ainda, que para 87,3% dos entrevistados, o trabalho policial 

precisa ser reorientado para a proteção dos direitos humanos e da cidadania. 

 

4.2.2 Rotinas e redes de acesso aos direitos sociais 

No que diz respeito à rotina dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas de privação de liberdade, a principal problemática, apontada de forma 

unânime por familiares e profissionais, foi a da ociosidade, conforme pode ser 

observado nos seguintes trechos de diários de campo: 

O sistema socioeducativo é caro! e a desocupação dos meninos foi apontada 

como maior fragilidade do sistema (Diário 03). 

 

O promotor explicou que o executivo não tem funcionado, e o maior problema 

no sistema socioeducativo é a ociosidade dos adolescentes, que acabam 
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reproduzindo suas relações externas dentro das unidades. No Ceduc Mossoró a 

situação é caótica, a escola não funciona, faltam professores... (Diário 08). 

 

Olga contou que o seu filho também está muito nervoso, e que ela solicitou a 

equipe atendimento psicológico para ele, pois o adolescente estava tremendo e 

ansioso (a equipe do Ceduc Mossoró não conta com profissional de Psicologia 

atualmente). Em relação à rotina dos adolescentes, a mãe relatou que, de acordo 

com seu filho, não tem nada pra se fazer na unidade, a não ser jogar futebol 

quinzenalmente, e que as técnicas não vão nem mesmo aos alojamentos deles, 

“são umas quando vocês estão aqui e outras quando não estão” (Diário 05). 

A partir de relatos dos profissionais que atuam nas unidades de internação, 

existem atividades voltadas para os adolescentes, que incluem aulas de marcenaria, 

pintura e artesanato, esportes (geralmente capoeira e futebol) e momentos religiosos 

(católicos e evangélicos). Entretanto, é comum que tais atividades se encontrem 

suspensas devido à falta de materiais repassados para a unidade, ainda que à época que 

esta pesquisa foi realizada houvesse recurso bloqueado na justiça para compra de 

materiais de consumo para as unidades. Nesse sentido, destacam-se a criatividade e 

resistência de alguns educadores e profissionais, a exemplo do professor de capoeira 

que utilizava seu telefone celular para tocar as músicas necessárias para a prática do 

esporte, devido à indisponibilidade de equipamento de som da unidade. 

Além disso, os grupos religiosos continuam ocupando importante espaço nas 

rotinas institucionais do sistema socioeducativo. Proporcionar os espaços e momentos 

para que os adolescentes possam ter acesso a conteúdos e práticas espirituais e 

religiosas é, sem dúvidas, coerente e importante, inclusive porque é pela via da fé que 

alguns jovens encontram motivações para superação das vivencias infracionais e para 
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resistir às dificuldades vividas dentro e fora das unidades de internação. A religião 

também é, em muitos casos, um elemento que constitui a identidade e conecta o 

adolescente com sua família e comunidade. Entretanto, é importante que o espaço seja 

aberto para todas as religiões, respeitando a laicidade do Estado, o que em geral não 

ocorre, visto que todos os relatos de atividades religiosas, bem como as ornamentações 

das unidades, são relacionados a religiões cristãs, sem espaço, por exemplo, para 

religiões de matrizes africanas. 

A ociosidade como uma das principais marcas das medidas socioeducativas de 

privação de liberdade reforça a ideia de uma socioeducação fictícia, que não existe de 

fato, de um sistema feito para não funcionar, para manutenção do lugar e dos papeis 

periféricos e estigmatizados desenvolvidos pelos adolescentes e seus familiares. Nessa 

direção, Paulo compartilhou com o grupo que a seu ver  

a maior segurança que poderia ter uma unidade dessas seria colocar a cabeça 

dos meninos pra funcionar, fazer cursos, pra eles saírem de lá pra trabalhar. E 

questionou: Então, falta o que? Só interesse do governo... eu já falei tantas vezes 

com o J. (Juiz da Vara da Infância e Juventude) para olhar essa piscina, só está 

sendo foco de doenças, e era pra estar funcionando para práticas de atividades 

e esportes (Diário 05). 

Diante da ociosidade, as fugas tornam-se constantes e a evasão faz-se realidade, 

conforme pode ser observada na fala de Nelson: “É por isso que a unidade é conhecida 

como “bate e volta”. É o sistema que não está funcionando. Eu acredito que lá todos 

eles têm facilidade para fugir”. Nesse mesmo contexto, Rosa, uma das mães que 

participou das rodas de conversa, e vivenciou a contradição de pensamentos, 

sentimentos e desejos relacionados à situação de ter o filho evadido em sua casa, 

revelou seu desejo de que seu filho recebesse de fato cuidados e tivesse a oportunidade 
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de refletir e vivenciar processo de ressocialização: “Irmã, agora escute. Eu só queria 

alguém que converse, ocupasse a mente dele” (Diário 06). 

No que tange ao acesso dos adolescentes que cumprem medidas de privação de 

liberdade, bem como de seus familiares, aos direitos sociais básicos, foram relatadas e 

observadas situações graves que apontam claramente para a questão de classe que 

envolve o sistema socioeducativo, visto que os sujeitos que perpassam pelo mesmo são 

em sua maioria pessoas que vivenciam condição de pobreza ou extrema pobreza. 

Exemplo disso são os registros nos PIAs de significativo número de adolescentes que 

chegam nas unidades sem documentações, muitos deles possuindo apenas certidão de 

nascimento. Nesse sentido, uma das primeiras ações relatadas por parte dos 

profissionais que acompanhavam os adolescentes era providenciar a documentação dos 

adolescentes para possibilitar os posteriores encaminhamentos necessários. Nesse 

sentido, Wacquant (2008) explica que a administração penitenciária e suas ramificações 

constituem o principal e mesmo o único ponto de contato entre o Estado e os jovens das 

classes subalternizadas. 

 Durante uma das visitas às unidades de cumprimentos de MSE de privação de 

liberdade, foi possível acompanhar o desafio e grande mobilização da equipe técnica 

para atender um jovem que não possuía nem mesmo certidão de nascimento, e que 

afirmava não ser adolescente. Diante de tal situação, podemos nos questionar acerca da 

relação do Estado com a população que vive em extrema pobreza, visto que se esse 

jovem não possuía nenhuma documentação, dificilmente ele teve acesso a serviços de 

saúde e educação, sendo seu primeiro contato com o Estado pela via da repressão, o que 

nos remete novamente a ideia do Estado Penal de Wacquant (2003) no contexto 

neoliberal, que pouco aparece como política social e apresenta-se fortemente através de 
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endurecimento das leis, investimento em policiamento e construção de cadeias e 

aparatos de repressão. 

Na ocasião em que foram realizadas as rodas de conversa com os familiares dos 

adolescentes, os participantes apontaram para uma série de direitos que eles identificam 

como sendo violados, conforme pode ser percebido no seguinte relato: 

Alguns dos direitos dos adolescentes identificados como violados por seus 

familiares foram o direito à educação, uma vez que a maior parte dos jovens não 

frequenta a escola, não existe planejamento pedagógico e nem uma rotina de 

atividades para os adolescentes, sendo o ócio a realidade da unidade. O direito à 

segurança e à saúde também foram apontados como violados, devido aos 

acontecimentos recentes (morte de um adolescente, parte da instituição 

incendiada, adolescentes doentes e sem atendimento...). Nesse sentido, Olga 

contou que o filho que improvisou uma “maromba” (atividade física), já que lá 

não tinha nada para fazer (Diário 06). 

No que diz respeito ao direito à educação, o próprio funcionamento das unidades 

de privação de liberdade, que por seus ambientes insalubres e ócio adoecedor em suas 

rotinas, acabam funcionando como depósitos de adolescentes, a violação é clara e 

estruturante. Basílio (2003) questiona como é possível pensar em processo educacional 

em estabelecimentos cujo objetivo é precisamente a tutela, o controle do tempo e dos 

corpos. Conforme defendeu Paulo Freire (1997), a educação deve ser um processo 

político de emancipação do sujeito oprimido, em que este deve ocupar o lugar de 

protagonista de sua história a partir da leitura crítica da realidade, uma vez que “uma 

educação só é verdadeiramente humanista se, ao invés de reforçar os mitos com os quais 

se pretende manter o homem desumanizado, esforça-se no sentido da desocultação da 

realidade” (p. 11). Assim, o desafio de promover educação em um sistema chamado de 
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socioeducativo, mas que na realidade é ainda um sistema predominantemente punitivo, 

é imenso e fundamental, havendo um longo caminho a se percorrer para que o termo 

socioeducativo represente, de fato, as atividades e práticas dirigidas ao atendimento e 

acompanhamento de adolescentes autores de atos infracionais e seus familiares. 

No que tange às redes de saúde, os profissionais que compõe as equipes das 

unidades de privação de liberdade reclamaram da falta de suporte para atender as 

demandas dos adolescentes em diferentes aspectos, desde questões odontológicas, de 

cuidados com ferimentos e, principalmente, quanto às questões relacionadas à saúde 

mental e drogadição, sobretudo nas situações de abstinência de substâncias psicoativas. 

Quando os adolescentes apresentam as reações relacionadas à abstinência, sem possuir 

insumos nem orientações, os profissionais trabalham com os recursos e conhecimentos 

que dispõem: “a gente dá um suco, um pedaço de rapadura, garapa de açúcar, leva pra 

dar um banho...” (Diário 02). 

Tais iniciativas são importantes e apontam para a inventividade dos profissionais 

no cuidado aos jovens, entretanto, diante dos quadros delicados vivenciados pelos 

adolescentes, é fundamental o suporte, inclusive de orientações, para as equipes 

promoverem os cuidados aos adolescentes, assim como de acompanhamento, visto que 

muitos adolescentes utilizam medicação psiquiátrica controlada. Sem o devido 

acompanhamento, os remédios se tornam moedas de troca dentro das instituições, 

acentuando os quadros de dependência e de transtornos mentais apresentados pelos 

adolescentes. 

Ainda em relação à saúde dos adolescentes, destacou-se nos relatos e falas de 

familiares e profissionais, o fluxo entre o sistema socioeducativo e os hospitais 

psiquiátricos. Tal fluxo aponta para o grave fenômeno do adoecimento mental e 

medicalização dos jovens que ingressam no sistema, e é um fenômeno grave se 
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pensarmos na produção do adoecimento mental pelas condições de cumprimento de 

medida (abusos, torturas, ócio, ausência de contato com a família e comunidade...) e 

“repasse” do adolescente de uma instituição total para outra, em um ciclo perverso de 

higienização dos excluídos. Diante do fenômeno da medicalização ou “psiquiatrização” 

no sistema socioeducativo brasileiro, a Associação Nacional dos Centros de Defesa da 

Criança e do Adolescente (ANCED) publicou, no ano de 2007, um estudo em parceria 

com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), posicionando-se contrariamente a tal 

prática, uma vez que esta 

surge como uma resposta à ineficiência e/ou à incapacidade institucional em 

executar as medidas socioeducativas e uma tentativa de justificar que os confli-

tos existentes, principalmente nos centros de internamento, seriam provocados 

pela existência de transtornos mentais que causariam agressividade nos adoles-

centes e nas adolescentes (p. 6). 

Ainda nessa discussão, Borgianni (2007), denunciou a torporização física e 

ideológica vivenciada pelos adolescentes no sistema socioeducativo. A torporização 

ideológica se dá por uma visão acrítica da realidade, muitas vezes embasadas por 

preceitos religiosos que fundamentam as práticas de instituições que desenvolvem 

atividades junto aos adolescentes. Já a torporização física se dá pela medicalização com 

objetivo de calar e controlar os jovens, conforme pesquisa realizada pela OAB e CFP 

citada pela referida autora: 

Há uma aplicação grande de Amplictil nos adolescentes. Esse medicamento, que 

é à base de clorpromazina, foi o primeiro psicótico a ser utilizado no Brasil, em 

1952. É um medicamento da família dos psicóticos sedativos, cujo principal 

efeito é a sedação, ao contrário dos neuroléticos invasivos como o Haloperidol, 

por exemplo, cujo efeito é a remoção de delírios e alucinações. O Amplictil 
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também é usado no tratamento de problemas graves de comportamento em casos 

de excitação. Esses anti-psicóticos costumam agir também no hipotálamo, que é 

uma região do cérebro responsável pela imaginação. E se essas drogas estiverem 

sendo usadas para silenciar, para conter os nossos adolescentes que estão 

vivendo esta realidade? (p.175) 

Por fim, no que se refere às articulações com as redes de justiça, também foram 

apontadas dificuldades. Durante as rodas de conversa com as famílias, um dos temas 

que emergiu com maior intensidade foi o da defesa técnica qualificada, que, em geral, 

não corresponde às expectativas dos familiares e às diretrizes apontadas pelo SINASE. 

A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte apresenta fragilidade pelo baixíssimo 

número de defensores no quadro do estado. Para o sistema socioeducativo existia 

apenas um defensor responsável por acompanhar todos os casos da capital e região 

metropolitana, no ano de 2013. Tal sobrecarga compromete o trabalho desenvolvido, 

visto que não é possível acompanhar o histórico e as necessidades de cada adolescente e 

de sua família, conforme pode ser observado no seguinte trecho de diário de campo: 

“Paulo questionou o grupo acerca da situação e seu filho, que havia sido 

sentenciado ao cumprimento de uma medida de liberdade assistida, não teve 

como cumprir a mesma pelo fechamento da instituição que acompanharia a 

medida, e posteriormente foi sentenciado a internação no Ceduc, devido a um 

segundo ato infracional mais grave. O pai contou que na audiência do filho o 

defensor público não participou efetivamente, o que o deixou completamente 

frustrado, pois “se soubesse que não ia defender eu arrumava, não sei de onde 

nem como, mas arrumava um advogado para defendê-lo” (Diário 07). 

Já em relação ao Ministério Público, os contatos com os adolescentes e a família 

ocorrem basicamente nas oitivas, audiências e em casos que os familiares procuram o 
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MP para a denúncia de maus tratos e torturas. No momento em que a coleta de dados 

desta pesquisa foi realizada, existiam seis denúncias de torturas sendo investigadas pelo 

MP em relação às unidades de internação. Tal número pode distanciar-se da realidade 

devido ao medo que os familiares apresentam de realizar as denúncias, visto que muitas 

vezes ocorrem represálias e são os adolescentes que pagam em seus corpos e mentes o 

preço da “ousadia” das famílias em buscar seus direitos e pela responsabilização dos 

excessos e violações cometidos no contexto da socioeducação. 

Além disso, de forma geral, as famílias expressaram revolta e sentimento de 

impotência diante da falta de acesso à justiça, conforme pode ser observado nos relatos 

de Frida e Nelson: 

“Eu me revolto com a justiça mesmo, porque eles não ouvem o lado menos 

poderoso, os pobres. E a gente tem medo porque a gente não tem dinheiro, aí 

eles podem querer descontar no filho da gente”. Nelson completou a fala de sua 

esposa: “Vivemos em uma sociedade em que a justiça pode tudo, e nós nada, 

temos que ficar calados. Se falar a verdade já é desacato à autoridade” (Diário 

06). 

Nesse sentido, cabe a reflexão acerca da seletividade da justiça brasileira, que 

apesar dos inegáveis avanços legais, continua criminalizando e institucionalizando a 

população pobre, inclusive os adolescentes das camadas populares. Diante do quadro 

exposto nesse eixo de análise, torna-se evidente que as instituições em que se aplicam 

medidas socioeducativas, sobretudo as de privação de liberdade, violam gravemente os 

direitos dos jovens e suas famílias. A partir de tal constatação, concordamos com 

Athayde (2007) que precisamos avançar na execução das MSE a partir de seu caráter 

educativo, que deve se sobrepor a sua função sancionatória, visto que “crianças e 
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adolescentes não se constituem matéria da justiça (enquanto processo), senão da 

Educação” (p. 21). 

 

4.3 Contextos familiares dos adolescentes que cumprem medidas de privação de 

liberdade no Rio Grande do Norte 

O segundo eixo de análise apresenta as principais características dos contextos 

dos familiares de adolescentes em privação de liberdade participantes da pesquisa. 

Serão apontadas características como número de membros, condições de vida, 

escolarização, trabalho, renda, áreas de origem, entre outras informações, além da 

análise de como os familiares compreendem a instituição família, e como as famílias 

avaliam o processo de socioeducação vivenciado pelos seus adolescentes. As 

informações aqui relatadas são provenientes tanto de registros dos PIAs dos 

adolescentes, quanto a partir do contato com os familiares nas rodas de conversa, de 

forma a complementar as informações. Conforme aponta Teixeira (2014), o PIA  

É um instrumento pedagógico que organiza e direciona as práticas do programa 

de MSE junto a cada um dos adolescentes atendidos no período determinado e 

regulado pelo poder judiciário. Ele se caracteriza por estabelecer, com o 

adolescente, metas relativas a diferentes áreas da vida durante o período de 

cumprimento da MSE e podem se desdobrar para além do período da medida. 

Para o atingimento das metas estabelecidas correspondem ações e procedimentos 

sequenciados, cuja execução será acompanhada pelo profissional de referência 

do adolescente no programa, que dará suporte e o auxiliará nesse processo 

educacional que implicará em muitos outros atores sociais (p. 102). 

 Importante frisar que a potencialidade representada pelo PIA não deve ser 

desperdiçada com o uso dos Planos Individuais dos Adolescentes enquanto meras fichas 
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a serem preenchidas com dados e breves relatos do histórico institucional do 

adolescente. Ao contrário disso, como defende a referida autora, esse é um instrumento 

que, se de fato for construído junto com o adolescente e sua família, e realizar o 

acompanhamento contextualizado com a realidade social vivenciada pelo jovem e seu 

grupo familiar, articulação da rede e compromisso com esses sujeitos, “pode vir a ser o 

caminho de ampliar o exercício da cidadania dos adolescentes para além de ter direitos, 

concretizando a experiência de vivenciar os direitos humanos de cidadania” (p.121). 

O primeiro espaço para registro do PIA, após a identificação do adolescente, diz 

respeito ao responsável pelo acompanhamento do socioeducando. Dos quinze PIAs 

analisados nessa pesquisa, a mãe foi registrada como responsável em dez documentos, 

os avós em dois, mãe e pai em um único PIA, e em dois documentos não havia 

nenhuma identificação quanto aos responsáveis pelo adolescente. Tais informações 

corroboram com as discussões teóricas (Feijó & Assis, 2004; Branco, Wagner & 

Dermarchi, 2008; Dias, Arpini & Simon, 2011) apresentadas nessa dissertação acerca da 

figura materna enquanto principal, e em geral, única responsável pelo sustento e os 

cuidados com os filhos. 

Quanto à área de origem dos adolescentes e famílias participantes da pesquisa, a 

maioria era predominante de Natal (7) e Região metropolitana (São Gonçalo do 

Amarante e Parnamirim) (4). Os demais socioeducandos eram provenientes de outros 

municípios do RN: Caicó, Mossoró, Nova Cruz e Pau dos Ferros. Algumas informações 

nos chamaram atenção, como o fato de, em uma das visitas à unidade de Mossoró, haver 

apenas um adolescente entre os dezoito jovens que cumpriam medida de privação de 

liberdade, proveniente daquele mesmo município, sendo a maior parte dos demais 

provenientes de Natal e região metropolitana. Em visita à Caicó, percebemos a presença 

de adolescentes de Mossoró cumprindo medida na unidade, sendo tal “transferência” 
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justificada pela maior facilidade de fugas e consequentes evasões no Ceduc Mossoró. 

Certamente, tal situação apresenta consequências e impactos para a convivência 

familiar, visto que dificulta o acesso da família ao adolescente que cumpre a medida em 

região geográfica distinta de sua cidade de origem. 

A partir dos registros de composição familiar encontrou-se uma média de 3,8 

membros por família, contando com o adolescente que cumpre a medida socioeducativa 

de internação. É importante destacar que muitos PIAs não apresentavam informações 

completas, o que pode ter contribuído para baixar a média real de membros por família. 

Além disso, parte significativa dos adolescentes residia com 

namorada/esposa/companheira antes de iniciar o cumprimento da medida nas unidades 

de internação. 

Na maior parte dos documentos havia referência às falas e contatos com as mães 

dos adolescentes. Outras figuras significativas nos registros dos socioeducandos foram 

as avós, que em alguns casos criam o adolescente desde a infância devido à falta de 

condições dos genitores, ou, em outras situações, vivem com filhos e netos na mesma 

residência, compartilhando os cuidados com as crianças e adolescentes. 

Destacaram-se, ainda, informações acerca de padrastos e pais, sendo maior a 

presença dos primeiros na vida dos adolescentes. Conforme aponta a literatura (Pacheco 

& Hutz, 2009; Yokomiso, 2013), parcela significativa de adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de privação de liberdade possui pai ou irmãos mais velhos 

que passaram ou se encontram pelos sistemas socioeducativos ou penitenciários. Tal 

constatação aponta para um ciclo de criminalização das famílias pobres. Nesse sentido, 

chamou-nos a atenção a situação de um adolescente que vivia com o irmão mais velho 

em uma cidade da região metropolitana de Natal, e quando este cometeu crime e foi 

para o sistema penitenciário, o adolescente ficou sozinho e em situação de rua, 
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cometendo logo em seguida ato infracional e sendo sentenciado para o cumprimento de 

MSE de privação de liberdade. 

As informações nos PIAs acerca da situação socioeconômica das famílias 

traziam registros sobre a residência como número de cômodos, se possuiu ou não água 

encanada, esgoto e energia elétrica, se é própria, alugada ou cedida. Quanto à renda 

familiar, os registros eram imprecisos, possivelmente porque muitas famílias tinham 

trabalhos informais nas áreas da construção civil, serviços domésticos e vendas, tendo 

como renda fixa apenas o recurso proveniente do PBF. A partir dos Planos Individuais 

dos Adolescentes, foi possível perceber as condições sociais precárias em que se 

encontram suas famílias, vivenciando situações de insegurança alimentar e encontrando-

se em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme pode ser observado no seguinte 

registro de um dos PIAs analisados: 

Histórico de pobreza: segundo o avaliando, por vezes não possuem alimentação, 

recebendo auxílio de sua avó materna nessas condições – parecer (...) percebe-se 

tratar de indivíduo imerso em fragilidades sociais. São identificados fatores de 

risco que podem estar diretamente relacionados ao cometimento de atos 

infracionais: evasão escolar, utilização de substâncias ilícitas, baixo nível 

educacional, inserção precária ou falta de acesso ás políticas públicas de 

proteção e promoção da cidadania... (PIA 09). 

A partir do relato acima, é possível perceber as condições materiais concretas em 

que estão inseridos esses grupos familiares dos adolescentes privados de liberdade, que 

impactam diretamente na vida e nos caminhos percorridos por esses adolescentes. Faz-

se grande desafio, portanto, a construção conjunta com o adolescente e seu núcleo 

familiar, de possibilidades, caminhos e trajetórias existenciais que driblem, desviem e 
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ousem a superação das portas e dos destinos já programados para a juventude pobre: a 

prisão ou a morte precoce.  

Um fato relevante observado nos PIAs analisados é que parte dos adolescentes 

trabalhavam, a maior parte informalmente, e um deles com vínculo formal. Pôde-se 

perceber que as atividades laborais desenvolvidas pelos adolescentes eram parte 

significativa da renda familiar, gerando impacto quando os mesmos se afastaram do 

trabalho para o cumprimento das medidas socioeducativas de privação de liberdade.  

Além disso, os Planos Individuais de Atendimento apontam para muitos 

adolescentes que trabalham junto com seus familiares, seja em vendas, na agricultura ou 

serviços, conforme pode ser observado no seguinte registro: “Adolescente trabalhava, 

vendendo hortaliças na feira da comunidade. Ao retornar para a família, tem planos de 

comprar uma carroça e continuar suas vendas na feira... Relata que pretende comprar 

um terreno juntamente com o pai e dar continuidade às hortas” (PIA 03). Tal relato 

aponta para possibilidades de se trabalhar os vínculos e a convivência familiar também 

a partir do trabalho, com cursos e planejamentos conjuntos entre o adolescente e sua 

família para o desenvolvimento e potencialização das atividades laborais e de sustento 

desenvolvidas pelo grupo familiar. Nesse ponto, não se pode perder de vista a 

necessidade de cuidados relacionados à precarização do trabalho, devendo ser 

incentivadas e organizadas atividades que possibilitem ao adolescente tempo e 

condições para o estudo, e realizadas orientações familiares acerca de direitos 

trabalhistas e previdenciários.  

No que tange aos registros acerca dos procedimentos técnicos realizados pelas 

equipes, foram descritos nos PIAs visita domiciliar, atendimento individual ao 

adolescente, atendimento sócio-familiar, atendimento conjunto adolescente e família, 

atendimento pedagógico, aquisição de documentos, construção de relatório psicossocial, 
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entrevista social e encaminhamento para avaliação pelo CAPS-i. No entanto, alguns 

comentários nos PIAs apontavam para a fragilidade das equipes técnicas no 

atendimento aos adolescentes e familiares: “atendimento técnico interdisciplinar não 

realizado por falta de equipe”, “avaliação clínica multiprofissional não realizada por 

falta de profissionais para compor a equipe”, entre outras situações similares. 

O SINASE apresenta uma série de diretrizes a serem trabalhadas que abarcam os 

diversos contextos da vida do adolescente, e para que seja possível planejar e construir 

metas com o socioeducando e seus familiares faz-se fundamental o trabalho 

interdisciplinar da equipe técnica, que nas unidades de privação de liberdade deve ser 

composta por no mínimo 01 diretor, 01 coordenador técnico, 02 assistentes sociais, 02 

psicólogos, 01 pedagogo, 01 advogado (defesa técnica) e demais profissionais 

necessários para o desenvolvimento de saúde, escolarização, esporte, cultura, lazer, 

profissionalização e administração. Quantos aos socioeducadores, orienta-se que cada 

unidade tenha em seu quadro profissional a proporção de um socioeducador para cada 

dois ou três adolescentes ou de um socioeducador para cada cinco adolescentes, 

dependendo do perfil e das necessidades pedagógicas destes (CONANDA, 2006).  

As principais atividades e encaminhamentos relacionados ao atendimento das 

famílias ocorrem para o PBF (avaliando e registrando se o grupo familiar possui ou não 

perfil para receber o benefício, realizando orientações para acessar o PBF e para 

regularização da situação quando o mesmo se encontrava suspenso ou cancelado), para 

cursos técnicos e profissionalizantes do PRONATEC, (para o próprio adolescente e para 

os irmãos, companheiras e pais), para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (referidos ainda como PETI e PROJOVEM, forma como eram organizados 

anteriormente a mudança ocorrida com a tipificação de 2009 para os serviços da 
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Assistência Social), bem como para acompanhamento psicológico em serviços de 

saúde. 

De acordo com registros da equipe técnica nos PIAs, há participação da família 

nas visitas, reuniões e atividades na rotina dos adolescentes, quando estas conseguem 

chegar até as unidades de internação. Conforme será exposto com mais detalhes no 

próximo bloco, nem sempre a presença dos familiares é garantida devido à 

impossibilidade de viajar para as unidades onde as medidas são executadas. Segundo os 

registros, quando a equipe técnica não consegue ter contato presencial com familiares 

(sobretudo com os que habitam municípios distantes das unidades), o atendimento e 

acompanhamento é realizado por via telefônica. 

Outro ponto relevante percebido nos PIAs diz respeito aos encaminhamentos 

relacionados especificamente à Psicologia. De modo geral, foram encaminhados para 

acompanhamento psicológico ou avaliação psicológica em equipamentos da rede de 

atendimento, os familiares e adolescentes nos casos em que o socioeducando cometeu 

ato infracional relacionado à violência sexual ou quando este apresentava graves 

comprometimentos mentais, em alguns casos, inclusive, com ideação suicida. 

A Psicologia também é bastante convocada para lidar com conflitos nas relações 

familiares, e buscar promover mudança de comportamento no núcleo familiar. Além do 

registro nos PIAs, no diálogo com profissionais da equipe técnica de uma das unidades 

em que a pesquisa foi realizada, estes enfatizaram o papel do psicólogo enquanto 

profissional fundamental para se trabalhar as relações familiares, visto que a “rebeldia” 

dos adolescentes teria a ver com a relação materna, sendo um problema anterior ao 

cometimento do ato infracional.  

 Acerca da atuação da Psicologia no âmbito do sistema socioeducativo, Paiva e 

Cruz (2014) alertam para os riscos e a gravidade da manutenção de práticas 
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legitimadoras das instituições de confinamento, “com julgamentos dos socioeducandos 

em função de sua classe, considerada perigosa, e com objetivos de docilização e 

assujeitamento passivo às condições de cumprimento da medida” (p.199).  

As autoras apontam que, diante da presença do profissional de Psicologia como 

componente das equipes técnicas das unidades de internação, e pela necessidade de 

fornecer informações qualificadas para a atuação de psicólogos nesse contexto, o 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), através do Centro de Referência Técnica em 

Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), lançou em 2010 as “Referências Técnicas 

para a atuação de psicólogos no âmbito das medidas socioeducativas em unidades de 

internação”, que destacam como principais tarefas dos psicólogos o combate as ameaças 

à dignidade humana, o fornecimento de subsídios, através de estudos de caso e 

pareceres, bem como o estabelecimento de indicações sobre o adolescente e seu modo 

de vida, incluindo a rede para a garantia do acesso do adolescente e sua família aos 

direitos sociais. 

Paiva e Cruz (2014) apontam, ainda, para a potencialidade de uma atuação 

comprometida e crítica por parte dos psicólogos que atuam com adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade: 

A Psicologia possui questões muito mais amplas do que o indivíduo e sua 

subjetividade. Uma multiplicidade de sentidos políticos, históricos e sociais faz 

parte de sua práxis que pode e deve estar direcionada para a transformação 

social, especialmente no caso dos adolescentes autores de infração que, como 

vimos, historicamente foram culpabilizados por sua situação sem a consideração 

dos processos que o levaram a praticar o ato infracional (p. 205). 

Sendo assim, temos um cenário em que o psicólogo deve estar atento e atuar a 

partir de seu compromisso ético-político para que não reproduza as interdições dos 



136 

 

 

 

discursos e a docilização de corpos dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Reconhecendo essa dívida histórica da Psicologia com as populações 

pobres e vulneráveis, e atuando em um sentido de superação da mesma, é possível que o 

profissional de Psicologia possa ser “uma peça chave nesse processo em que o 

adolescente pode vivenciar um novo conceito ou imagem de si mesmo, aberto às 

possibilidades positivas e ao desenvolvimento de suas potencialidades” (Paiva & Cruz 

2014, p. 208).  

Por fim, um aspecto relevante que pôde ser observado nos registros dos técnicos 

nos PIAs é a dicotomia dos papéis e visões atribuídos à família. De modo geral, se por 

um lado existem registros que parecem culpabilizar a família pelos comportamentos e 

envolvimentos dos adolescentes com os atos infracionais, por outro, são as referências 

familiares e a consideração da importância da convivência familiar que justificam os 

pareceres de progressão das medidas de internação para medidas de semiliberdade e em 

meio aberto. Tal dicotomia pode ser observada nos seguintes trechos de pareceres: 

Vislumbrando a possibilidade do educando em tela voltar ao convívio da 

sociedade e do seio familiar, uma vez que o mesmo demonstra sentir falta de sua 

família, a equipe sugere progressão de medida..., (...) adolescente apresenta mãe 

permissiva e vínculos familiares fragilizados (...) (...) Socioeducando tem 

referência familiar, apresentando perspectiva de futuro (PIA 03, PIA 06, PIA 

08). 

Já no que se refere às rodas de conversa com os familiares, esses compartilharam 

suas angústias devido à falta de compreensão acerca do processo socioeducativo 

vivenciado pelos seus filhos, desde as medidas as quais os adolescentes foram 

sentenciados, ao processo e tempo de permanência nas instituições, conforme apontou 
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Ana: “brigo no conselho tutelar e digo que sou a mãe dele e tenho que saber o que ele 

fez pra estar lá” (Diário 06). 

Todos os familiares demonstraram desconhecer as medidas socioeducativas, e 

geralmente referiam-se à socioeducação com termos utilizados no sistema penitenciário 

de adultos. Diante de tal situação, foi realizada intervenção explicitando as diferenças 

teóricas e legais dos sistemas socioeducativo e penitenciário. Diante das explicações 

acerca de como deveria ser o sistema socioeducativo, de acordo com o SINASE, Paulo 

questionou: “E aonde tem? Só se for em outra geração... Eu digo mesmo” (Diário 05). 

As famílias participantes realizaram, durante as rodas de conversa, uma série de 

questionamentos e expressaram falta de confiança na Justiça, que segundo eles, parece 

existir para punir exclusivamente a população pobre. Algumas falas, de Frida e Rosa, 

que expressaram tal ideia, foram as seguintes:  

Que tipo de Justiça é essa que vou entregar meu filho? Se tivesse oportunidade 

de falar com o juiz diria eu acho que o senhor só saber julgar os pobres; É 

porque a Justiça não quer nada de diferente pra a gente, quer que bata mesmo 

(Diário 04). 

Tais expressões dos familiares apontam para a percepção do processo de 

criminalização da pobreza, ainda que parcialmente, visto que, em geral, o único espaço 

de discussão acerca da violência encontrado pelos familiares é a mídia, que acaba 

individualizando as questões, culpabilizando os jovens e suas famílias por toda a 

violência praticada e sofrida, ignorando que tal questão emerge enquanto expressão 

perversa da questão social na sociabilidade capitalista. 

Se por um lado a impotência é uma sensação fortemente presente, por outro, 

evidenciaram-se nas falas e comentários dos familiares as forças e estratégias de 

resistência, bem como o desejo de compreensão da situação vivenciada pelos jovens, 
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conforme expressou Nelson: “Estou aqui em busca de orientações, coisas que a gente 

não sabe. Nós não estamos sabendo quais são os nossos direitos. É isso que quero 

entender” (Diário 05). Entre os depoimentos acerca da resistência necessária para a 

criação dos filhos no contexto da pobreza e extrema pobreza, bem como do 

acompanhamento dos mesmos no âmbito das medidas socioeducativas, destacou-se o 

depoimento de Rosa: 

É difícil lidar com famílias, com adolescentes. Tentei por dez anos ficar com o 

meu marido, mas sofri demais, apanhei muito. Então tomei a atitude de 

reconhecer a lei e me agarrei nos meus seis filhos. Só consegui a partir do apoio 

do conselho tutelar, que me colocou no Bolsa Família e no Minha Casa Minha 

Vida. Sou feliz porque não sei ler, mas coloquei os seis na escola, todas sabem 

ler. A minha luta agora é J. Hoje os meus filhos me defendem porque eles sabem 

que eu fui uma guerreira, cheguei a pedir esmolas, mas hoje as minhas moças 

estão aí todas estudando, procurando emprego (Diário 07). 

Tal narrativa aponta para a importância das políticas sociais, bem como da 

intersetorialidade no atendimento à população que vive em extrema pobreza. No 

referido caso, o conselho tutelar, a partir de um contato inicial com a usuária, articulou a 

inserção da família em programas de transferência de renda, no campo da assistência 

social, bem como de habitação, e de educação para os filhos. Nesse sentido, vale 

destacar que, ao contrário do que as correntes conservadoras apontam e a mídia muitas 

vezes reproduz, da figura do usuário de políticas sociais como ser passivo, preguiçoso e 

desinteressado, a senhora que relatou tal narrativa utiliza o termo “agarrar-se à 

oportunidade”, a partir do atendimento e encaminhamentos realizados pelo conselho 

tutelar, que possibilitaram a superação de uma situação de violência doméstica e tantos 

outros problemas impulsionados e agravados pelas condições concretas de vida dessa 
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família, que, por sua vez, representa as condições de vida de tantas outras famílias 

brasileiras. 

Além disso, é interessante observar no referido relato como Rosa conta sua 

história de dificuldades extremas, ao ponto de vivenciar situação de mendicância devido 

à privação alimentar vivenciada pelos filhos, não a partir de um lugar cristalizado de 

vítima, mas como mãe que fez o que foi necessário para criação dos seus filhos, 

orgulhando-se hoje de ter filhas que concluíram os estudos e buscam ingresso no 

mercado de trabalho. 

Apesar das dificuldades, os familiares expressaram nas rodas de conversa, visões 

positivas acercado significado de família, que segundo eles, tem a ver, sobretudo, com o 

cuidar: “Família é juntar e ser um grupo. Conversa, diálogo, dar força ao outro”; “É 

educar, dar conselho, encaminhar pro caminho do bem”; “a família é o amor aos meus 

filhos. Sou a coluna da minha casa. O amor... essa peleja não é de agora não” (Frida, 

Olga e Rosa, Diário 05). 

 

4.4 Convivência familiar no sistema socioeducativo 

O terceiro eixo de análise, que emergiu a partir da compilação das informações 

coletadas, diz respeito à convivência familiar no sistema socioeducativo. A ênfase 

colocada pelos participantes, ao longo dos encontros, na violação à convivência familiar 

pode ser compreendida a partir da própria configuração do sistema socioeducativo do 

Rio Grande do Norte, já que, como referido anteriormente, diante da impossibilidade de 

internação de adolescentes em Natal, e da pressão midiática e social para que os 

adolescentes autores de atos infracionais não ficassem às soltas pela cidade, os 

adolescentes de Natal e região metropolitana sentenciados ao cumprimento de medidas 

de privação de liberdade passaram a ser encaminhados para as unidades de internação 
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no interior do estado. Essa transferência causou sérios transtornos, que aqui serão 

abordados.  

Ao longo dos encontros com os familiares, bem como durante as visitas e 

diálogos com profissionais para exploração do campo de pesquisa, tornou-se evidente a 

gravidade da violação à convivência familiar dos adolescentes, bem como as 

consequências da mesma para o processo dos jovens. Os principais conteúdos que 

emergiram a partir das falas dos familiares dentro deste eixo de análise se referiam às 

rotinas de visitas, a não existência das visitas íntimas e à relação conflituosa das 

famílias com o Estado. Acerca desta relação, a análise das informações contidas nos 

PIAs apontou para a precariedade e insuficiência das ações de fortalecimento familiar e 

incentivo à convivência entre adolescentes e suas famílias. Obviamente, tais temas se 

entrelaçam e complementam, tendo sido separadas apenas com a finalidade de 

organização dos dados. Serão tecidas breves considerações acerca de cada um deles. 

 

4.4.1 Visitas familiares 

Conforme comentamos no primeiro capítulo dessa dissertação, o SINASE, 

construído em consonância com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, enfatiza a 

participação da família no processo de socioeducação (Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, 2013). O referido plano reconhece o direito à convivência 

familiar e comunitária como direito fundamental da criança e do adolescente, sendo 

justificado pelo papel essencial desempenhado pela família e comunidade no 

crescimento e formação dos indivíduos: 

Proteger a criança e o adolescente, propiciar-lhes as condições para o seu pleno 

desenvolvimento, no seio de uma família e de uma comunidade, ou prestar-lhes 



141 

 

 

 

cuidados alternativos temporários, quando afastados do convívio com a família 

de origem, são, antes de tudo e na sua essência, para além de meros atos de 

generosidade, beneficência, caridade ou piedade, o cumprimento de deveres para 

com a criança e o adolescente e o exercício da responsabilidade da família, da 

sociedade e do Estado. Esta noção traz importantes implicações, especialmente 

no que se refere à exigibilidade dos direitos (p. 26). 

No SINASE, coloca-se a necessidade de que os familiares participem ativamente 

de todo o processo socioeducativo dos adolescentes, e, para isso, direcionam-se à 

realização de atividades e ações que considerem a realidade e as condições de vida das 

famílias e possibilitem o fortalecimento dos vínculos familiares. No cenário do sistema 

socioeducativo potiguar, com a distância geográfica entre adolescentes e familiares, a 

partir do “arranjo” para o cumprimento das medidas dos adolescentes de Natal e região 

metropolitana em Mossoró e Caicó, já sabíamos que a convivência familiar estaria 

comprometida e violando o SINASE. As falas de familiares e profissionais, além dos 

registros nos PIAs, não apenas confirmaram tal afirmação, mas nos deram a dimensão 

das violações.  

As visitas representam os momentos mais elementares e fundamentais para a 

convivência entre os adolescentes privados de liberdade e seus familiares, e, a partir dos 

depoimentos acerca das mesmas, suas ausências e condições precárias, temos um 

“termômetro” da forma como a convivência familiar vem sendo trabalhada no sistema 

socioeducativo, pois, se a família nem mesmo chega à unidade e ao contato com o 

adolescente, que tipo de trabalho ou ação voltada para o fortalecimento e convivência 

familiar poderia estar sendo realizado? 

Em nossa primeira visita ao CEDUC Mossoró (unidade de internação 

masculina), o diretor da instituição nos informou que mais de 90% dos adolescentes que 
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cumpriam medida naquela unidade eram provenientes de Natal, o que, segundo ele, 

gerava revolta nos adolescentes e familiares, comprometendo as condições de 

cumprimento da medida pelos socioeducandos. Tivemos informações semelhantes, de 

ocupação predominantemente dos adolescentes de Natal, também nas unidades de 

Internação Provisória de Mossoró e de privação de liberdade de Caicó. 

As visitas familiares ocorriam, a princípio, quinzenalmente nos CEDUCs 

Mossoró e Caicó, sendo disponibilizados ônibus da FUNDAC para levar os familiares 

de Natal até esses municípios. Muitas famílias relataram, entretanto, nem sempre 

possuir recursos para chegar até o ponto em que o ônibus saía de Natal, visto que 

habitam regiões periféricas da cidade e não possuem dinheiro para o deslocamento. 

Neste sentido, os familiares que não conseguiam chegar até os pontos de partida do 

ônibus acabavam privados das visitas. 

Além disso, profissionais que atuam nas unidades nos explicaram, no que se 

refere aos adolescentes provenientes de municípios do interior do RN que, apesar da 

FUNDAC ter abrangência estadual, não havia articulação por parte da mesma com os 

municípios, sendo responsabilidade dos familiares articular, nas suas cidades, 

transportes para viabilizar a visita aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. Tal desorganização consequentemente acaba privando também a 

convivência entre os adolescentes e seus familiares provenientes de cidades do interior 

do estado. Da mesma forma, pela existência de uma única unidade socioeducativa 

feminina no RN, localizada em Natal, os familiares das meninas provenientes do 

interior, quando não conseguem transportes junto à prefeitura de suas cidades e não 

possuem recursos para o custeio das viagens, acabam privados do contato com as suas 

adolescentes. 
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Nos encontros do projeto com os familiares, no que tange à convivência familiar, 

foram relatadas uma série de situações violadoras, que geravam na família a sensação de 

impotência e desamparo, como a irregularidade e precariedade das visitas. Houve vários 

episódios de quebra dos ônibus, que demoravam longos períodos para serem 

consertados, fazendo com que os familiares passassem semanas ou meses sem ver os 

seus filhos. Além disso, em alguns momentos, a periodicidade das visitas foi modificada 

de quinzenal para mensal, o que gerou grande revolta entre os familiares, como pode ser 

percebido nos depoimentos de Ana e Simone: “Não sou bola de sinuca para estar toda 

hora de lá para cá, sem saber nem do que está acontecendo” (Diário 04); “Porque o 

certo era o Ceduc daqui abrir. Todo dia eu peço a Deus por isso” (Diário 07). 

A segunda fala dimensiona o desespero materno, ao ponto de “pedir a Deus” a 

reabertura de um serviço precário e que, na prática, funcionava apenas enquanto espaço 

de encarceramento de seu filho, mas que diante da situação posta na atualidade, aparece 

como uma alternativa “menos nociva” do que a vivida, em que não é possível 

acompanhar e garantir com periodicidade nem mesmo a vida do adolescente. Diante de 

tal quadro, deparamo-nos com o sofrimento ético-político, que segundo Sawaya (1999) 

relaciona-se com a dor originada da situação social de ser tratado como inferior, 

subalterno e incapaz. Este estado revela a desigualdade social, e a impossibilidade da 

maioria apropriar-se da produção material, cultural e social de sua época, de 

movimentar-se no espaço público e expressar seu desejo e seu afeto. 

Qualquer separação de um adolescente da sua família, por diferentes motivos, 

gera impactos no desenvolvimento do mesmo e nas relações e vivências da família. 

Entretanto, a separação vivenciada nesse contexto do sistema socioeducativo, além de 

causar o sofrimento existencial pela separação em si, é negativamente alimentada pela 
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perversidade da separação, dos medos, angústias, revoltas e humilhações vivenciadas ao 

longo de tal processo por adolescentes e suas famílias. 

Os familiares compartilharam ainda as condições precárias e violadoras que 

marcavam a viagem até as unidades de internação no interior do estado. Tais condições 

incluíam humilhações por parte dos funcionários, falta de informações e 

desconsideração das necessidades dos familiares, conforme contou Paulo: “o que 

acontece dentro do carro é crítico, o povo vai apertado, vomitando. Da última vez teve 

uma mãe que defecou dentro do ônibus por medo e vergonha de pedir ao motorista 

para parar” (Diário 05). Além disso, os familiares relataram que durante as visitas são 

muitas vezes constrangidos por policiais que os observam com olhares ameaçadores e 

portando armas, o que incomoda os adolescentes e assusta as crianças que os visitam. 

Para a ocorrência de situações tão extremas quanto à narrada pelo participante, é 

possível inferir o tipo de relação estabelecida entre os familiares e os profissionais que 

compõe o sistema socioeducativo. Relação esta que, a partir de nossas observações e 

diálogos com os familiares, em muitos casos não se ampara no respeito à dignidade 

humana. Tais experiências e vivências negativas emergiram como mais um fator de 

afastamento dos familiares da rotina dos seus adolescentes privados de liberdade.  

As visitas quinzenais, geralmente, ocorriam em dias de sexta-feira, iniciando-se 

por volta das 10h da manhã, podendo permanecer até as 16h, sendo que, na maioria das 

vezes, não duravam até o limite do horário, não por escolha dos familiares, mas pela 

necessidade da viagem de retorno a Natal, com duração de cerca de quatro horas. Na 

chegada à unidade, os familiares passavam pelos procedimentos de revista íntima e 

guarda de pertences, para, posteriormente, encontrarem-se com os filhos.  

Os itens e a quantidade de alimentação que a família leva durante as visitas são 

restritos. Neste sentido, uma profissional que compõe a equipe técnica da unidade de 
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Caicó explicou que muitas famílias levam doces e refrigerantes em grande quantidade 

para o adolescente interno, muitas vezes “tirando da boca dos outros filhos para 

compensar a culpa pela situação do filho que está na unidade” (Diário 02). Ela 

ressaltou que a maioria das famílias é pobre, não tem nem mesmo o que comer. Nesses 

momentos, ela costuma falar que “aqui não é colônia de férias, mas uma unidade de 

privação de liberdade” (Diário 02). Esta culpabilização aos familiares se fez presente 

no discurso dos profissionais praticamente durante todos os diálogos nas visitas de 

exploração do campo, bem como nos relatos dos grupos com as famílias.  

De acordo com uma das mães participantes do projeto, os familiares são 

aconselhados a não levar crianças para as visitas, sejam estas irmãs e irmãos ou filhas e 

filhos dos adolescentes que se encontram privados de liberdade. Pelo que percebemos a 

partir do contato com os familiares, tais recomendações partem de concepções 

moralistas de que CEDUC não é lugar de criança. De fato, as condições físicas e o 

tensionamento presente nas relações não fazem das unidades lugares acolhedores e 

interessantes para a presença de crianças, sendo que o contato de bebês e crianças com 

seus pais adolescentes são momentos únicos de convivência familiar que são de 

fundamental importância para ambos. Além disso, a decisão de levar ou não a criança 

cabe à família e não aos técnicos. Destaca-se ainda, a necessidade de as unidades 

organizarem-se a partir da realidade da existência de filhos dos adolescentes, para 

recebê-los em ambientes propícios, promovendo o fortalecimento dos laços familiares, 

conforme previsto pelo SINASE. 

Em diálogo com um dos diretores que passou pela gestão da unidade de privação 

de liberdade de Mossoró ao longo do tempo dessa pesquisa (foram muitas mudanças, a 

maioria dos diretores permaneceu por curtos períodos), o mesmo comentou acerca das 

visitas que, nestes momentos, tentava chamar as famílias para o diálogo, mas elas 
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geralmente “não querem muita conversa porque querem usar todo o tempo possível 

para ficar com os seus filhos”. Ele explicou, ainda, que muitas vezes liga para as 

famílias que não participam das visitas, tentando convencê-las da importância deste 

momento de convivência com o adolescente, mas elas são “desestruturadas e culpadas 

pelo comportamento dos meninos porque cometem muitas violações anteriores à 

medida socioeducativa e valorizam, até incentivam em muitos casos, os atos 

infracionais cometidos pelos seus filhos”. 

É totalmente compreensível o fato de os familiares não abrirem mão do contato 

com os adolescentes para dialogar com técnicos ou diretores da unidade, visto que 

estamos tratando aqui de famílias que passam semanas e até mesmo meses, diante da 

organização caótica e violadora das medidas de privação de liberdade no RN, sem ter 

nenhum contato, nem mesmo telefônico (telefones cortados, ou falta de disponibilidade 

dos profissionais de passar as chamadas telefônicas das famílias para os jovens) com 

seus filhos. Ao longo dos encontros com as famílias, ouvimos relatos desesperados de 

mães e pais que passam dias e semanas sem saber nem mesmo se os seus filhos estão 

vivos, ou em que condições de saúde estes se encontram. 

No Capítulo 2, comentamos acerca da pesquisa de Pereira (2004), realizada no 

início dos anos 2000, com familiares de adolescentes que se encontravam privados de 

liberdade no Ceduc Pitimbu, região metropolitana de Natal. À época que a referida 

pesquisa foi realizada, anterior ao lançamento do documento técnico do SINASE e 

promulgação da lei, a autora encontrou as visitas familiares pela equipe técnica para 

construção de relatório social a ser enviado ao juiz enquanto única atividade realizada 

envolvendo a família. Passados mais de 10 anos, com uma série de ganhos legislativos e 

políticos com a criação do SINASE, SUAS, Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 



147 

 

 

 

dentre outros instrumentos e políticas importantes, temos no RN um cenário que pouco 

avançou no que diz respeito ao atendimento dos familiares, e, de certa forma, retrocedeu 

no que diz respeito à convivência familiar e comunitária dos jovens, que como descrito, 

não tem garantidas nem mesmo as visitas. 

 

4.4.2 Visitas íntimas 

Outra temática que se destacou no discurso dos familiares foi a da visita íntima. 

O Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados brasileiros a inserir a visita íntima 

na rotina institucional das unidades de privação de liberdade do sistema socioeducativo, 

reservando espaços nas estruturas físicas das unidades para tal fim, mesmo nas unidades 

que foram construídas anteriormente ao SINASE. Em pesquisa realizada por Mattar 

(2008), a autora encontrou apenas três estados brasileiros que tinham visitas íntimas 

enquanto parte da rotina institucional das unidades de privação de liberdade, todos na 

região nordeste. A referida pesquisa objetivou conhecer como se dá o exercício da 

sexualidade entre os adolescentes em privação de liberdade, partindo da concepção de 

direitos sexuais e reprodutivos, do direito à informação sexual e do direito ao prazer, 

enquanto direitos humanos fundamentais, bem como da importância das visitas íntimas 

para a manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares. Isto porque muitos dos 

adolescentes que se encontram nas unidades possuíam relacionamentos anteriores à 

medida, inclusive “morando juntos” e tendo filhos com suas parceiras. 

Além das visitas íntimas serem consideradas um tabu pelo moralismo que 

continua perpassando a execução das políticas brasileiras, Mattar (2008) destacou a 

hipótese da falta de atenção e implementação das visitas íntimas pelo fato de o “ECA 

negligenciar que os jovens são seres sexuados e reprodutivos, não fazendo qualquer 

menção aos direitos respectivos nesta esfera da vida” (p. 72), e também por inexistir, na 
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época em que foi realizada sua pesquisa, uma lei de execução de medida socioeducativa 

que definisse como deve ser, em todo o país, o cotidiano do jovem privado de liberdade.  

O relatório “Direitos Sexuais e direitos reprodutivos de jovens e adolescentes em 

conflito com a lei: contribuições para o debate e ações”, produzido pela ECOS (2012) 

afirma que no Brasil a política pública da visita íntima para adolescentes em conflito 

com a lei e cumprindo medida socioeducativa de internação foi sancionada pela Lei 

no.12.594, de 18/01/2012. Legalmente, avançamos, portanto, com a promulgação da Lei 

do SINASE, rumo à tentativa de organização das rotinas e procedimentos no contexto 

do Sistema Socioeducativo. No que diz respeito às visitas íntimas, temos já no capítulo 

do SINASE acerca dos parâmetros arquitetônicos das unidades, a destinação de espaço 

para a realização das visitas íntimas. Além disso, nos parâmetros socioeducativos, 

dentro do eixo de suporte institucional e pedagógico específico para as unidades de 

internação, orienta-se:  

7) garantir local adequado e reservado para a visita íntima dos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa, assegurando sigilo e proteção da imagem dos 

adolescentes e, sobretudo, observando os pressupostos legais no que se refere à 

idade dos parceiros, consentimento por escrito dos pais ou responsáveis, 

garantindo e condicionando a participação dos envolvidos na prática da visita 

íntima bem como de seus familiares em atendimentos individuais e/ou em 

grupos referentes à: orientação sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos, 

doenças sexualmente transmissíveis e AIDS e outros temas pertinentes 

(exclusivo para internação) (p 58). 

Mattar (2008) vai além e questiona os parâmetros encontrados nas unidades em 

que realizou sua pesquisa, que incluíam idade (nas instituições só podiam receber visitas 
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os maiores de 18 anos), gênero (só as unidades masculinas tinham previstas as visitas 

íntimas) e necessidade do vínculo familiar para a realização da visita, apontando que 

Embora não existam dúvidas quanto à importância da manutenção destes 

vínculos, o direito ao exercício da sexualidade não deveria estar atrelado 

necessariamente ao vínculo constitutivo familiar. Deve ser exercitado porque é 

um direito humano como qualquer outro. Assim, o jovem embora privado de seu 

direito de ir e vir deve continuar a gozar plenamente todos os outros direitos 

humanos, inclusive o do exercício da sexualidade. Resta saber como esses 

direitos sexuais devem ser exercitados dentro do ambiente de privação de 

liberdade e sob quais condições (p. 71). 

Ainda nessa direção, Camuri, Sereno, Zamora e Quintana (2012) realizaram 

estudo acerca dos direitos sexuais de adolescentes em cumprimento de medidas de 

privação de liberdade em unidades de privação masculinas do Rio de Janeiro, e 

encontraram uma série de graves violações, como ausência da visita íntima e 

impedimento do exercício da sexualidade, violências de gênero e violação à convivência 

familiar dos adolescentes, que os tornam ainda mais vulneráveis aos fenômenos ligados 

à violência. As autoras enfatizam que a ideia de direitos sexuais para crianças e 

adolescentes é recente, e que para se trabalhar no sentido da promoção, garantia e defesa 

de tais direitos faz-se fundamental o envolvimento de todos os atores que compõe o 

Sistema de Garantia de Direitos, bem como o desenvolvimento e fortalecimento de 

novas concepções e práticas acerca da infância e adolescência.  

No Sistema Socioeducativo do RN, mais uma vez, observamos um retrocesso e 

funcionamento na contramão do avanço legislativo representado pela promulgação do 

SINASE, visto que, apesar de existirem espaços físicos destinados às visitas íntimas, as 

mesmas não ocorriam ao longo do período da coleta de dados desta pesquisa. 
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Posteriormente fomos informados que apenas um adolescente que tinha uma filha 

recebia visita íntima da companheira em Caicó, e alguns adolescentes de Mossoró que 

tinham suas companheiras residindo em Mossoró também estavam recebendo as visitas 

íntimas. No Ceduc Mossoró, o diretor da unidade explicou que “a visita íntima é 

liberada uma vez por semana, mas acaba não ocorrendo porque a Fundac não envia 

um ônibus para esse propósito”.  

Existem locais destinados para as visitas íntimas em todas as unidades de 

privação de liberdade masculinas. Na unidade feminina havia um espaço, que se 

assemelhava fisicamente a uma capela de igreja, mas foi desativado por falta de uso, 

pois segundo profissionais “não havia necessidade”. Tal informação aponta para o 

controle da sexualidade feminina, no sentido de a adolescente não sentir desejo ou 

necessidades sexuais, sendo apenas a figura que supre as necessidades de seus parceiros.  

No livro “Estação Carandiru”, Varella (1999) aponta que, no sistema 

penitenciário, as visitas íntimas começaram por volta da década de 1980 de forma 

improvisada com bancos e lençóis. “Na época, as autoridades fizeram vista grossa, 

convencidas de que aqueles momentos de privacidade acalmavam a violência da 

semana” (p. 60), só sendo organizada com regras e procedimentos a partir dos inúmeros 

casos de adolescentes que engravidavam após as visitas. Este relato aponta para a 

sexualidade enquanto fator para “acalmar os ânimos” dos homens privados de liberdade, 

e não para sua relevância enquanto direito e componente intrínseco e fundamental na 

vivência humana. Neste sentido, Mattar (2008) considerou entre as conclusões de seu 

estudo a necessidade de trabalhos em grupos e momentos de orientação e diálogos sobre 

direitos sexuais e reprodutivos com adolescentes e familiares. 

Durante os encontros com os familiares, o tema das visitas íntimas fez-se 

presente, sendo reivindicação de alguns familiares, como Paulo, que compartilhou com 
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o grupo que seu filho sempre pede para ver a namorada, e que “como todos os jovens, 

eles precisam de sexo”. Os familiares apontaram, em suas falas, um maior 

reconhecimento da realidade de seus adolescentes, que de fato iniciam suas vivências 

sexuais e reprodutivas precocemente, assim como o fazem com a entrada no mercado de 

trabalho e na assunção de responsabilidades do mundo adulto, que os filhos da classe 

média e alta só o farão com idade mais avançada. Mais uma vez, tornou-se evidente a 

partir dos dados coletados, a fragilidade com a qual vem sendo executadas as medidas 

socioeducativas no Rio Grande do Norte, sobretudo no que diz respeito à convivência 

dos adolescentes com familiares e pessoas significativas em suas histórias de vida. 

 

4.4.3 Relação das famílias com o Estado 

Ao longo da execução desta pesquisa, foi possível observar o quão remotas e 

insipientes são as ações voltadas para o fortalecimento familiar. O único 

encaminhamento referido pelas famílias foi o de irmãs e irmãos dos adolescentes 

privados de liberdade para cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego, o PRONATEC. Tal encaminhamento foi supervalorizado por Rosa, 

possivelmente por ser o único no longo espaço de tempo que o seu filho vem 

vivenciando o contexto do sistema socioeducativo: “Eu tenho cinco moças, graças a 

Deus. A FUNDAC foi muito boa, deu curso pras meninas. O meu único problema agora 

é J (filho que cumpre a medida de internação)” (Diário 06). 

 Nesse momento, foi discutido com os familiares que o SINASE traz uma série 

de diretrizes e apontamentos de trabalhos a serem realizados junto às famílias, para o 

fortalecimento da mesma e a sua participação no processo de socioeducação dos 

adolescentes.  
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As informações contidas nos PIAs acessados nessa pesquisa corroboraram com 

as falas dos familiares acerca da violação à convivência familiar. Em um dos 

documentos analisados havia o seguinte registro: “Os contatos da família do educando 

tem sido por telefone, haja vista residirem em Natal, e o genitor (avô) se encontrar 

desempregado sem a condição necessária para viajar.” (PIA 13). Esta é uma informação 

grave, visto que ela se encerra na falta de condições financeiras do familiar, 

naturalizando, de certa forma, a situação de violação. Além disso, de modo geral, é 

possível perceber que os encaminhamentos à família são pensados apenas em relação 

aos programas de transferência de renda, a partir da avaliação se a família possui ou não 

perfil para ser beneficiária de programas como o Bolsa Família. Encaminhamentos para 

tais programas são relevantes no contexto da pobreza e extrema pobreza, entretanto, faz-

se fundamental realizar também encaminhamentos para serviços de saúde, programas de 

educação, trabalho e habitação, dentre outras possibilidades. 

Os encaminhamentos para o cuidado e fortalecimento da família são 

fundamentais, visto que, como bem aponta o Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária: 

É preciso avançar na compreensão das dificuldades que as famílias em situação 

de vulnerabilidade social têm para oferecer tal ambiente aos seus adolescentes, 

premidas pelas necessidades de sobrevivência, pelas condições precárias de 

habitação, saúde e escolarização, pela exposição constante a ambientes de alta 

violência urbana, dentre outros fatores. Não é por acaso que há necessidade de 

desenvolvimento de programas sociais voltados para a adolescência em situação 

de vulnerabilidade social, quer tenha vínculos comunitários e familiares intactos, 

quer esteja em situação de afastamento provisório ou não de suas famílias. 

(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2013, p. 31). 
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Como discutido anteriormente, temos um sistema socioeducativo seletivo, 

sobretudo no que diz respeito à privação de liberdade, vivenciada principalmente por 

adolescentes pobres e negros, provenientes das periferias brasileiras. Assim, parte-se do 

pressuposto, no SINASE, da necessidade de se articular políticas sociais para o 

atendimento e acesso do adolescente e sua família aos direitos sociais fundamentais para 

uma vida com dignidade. Além disso, também se tem investido na capacitação para o 

trabalho dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, já que, como aponta 

Alencar (2014), “afinal, na sociedade de consumo, não se pode pensar na superação da 

prática infracional sem que o/a adolescente possa se autossustentar” (p. 56 e 57). 

 Outro aspecto preocupante observado nos PIAs é o uso de termos genéricos e 

repetidos acerca das relações e participação da família na vivência socioeducativa do 

adolescente, que apontam para a dificuldade de um real acompanhamento familiar por 

parte das equipes técnicas que compõe as unidades. Percebeu-se também 

preenchimentos com textos repetidos nos documentos de diferentes adolescentes e 

evidente falta de compreensão em relação a eixos relativos às questões como gênero e 

relações familiares.  

Um dos únicos PIAs, dentre os analisados na amostra utilizada para essa 

pesquisa, que continha encaminhamentos além da transferência de renda para os 

familiares, foi a dos pais de um adolescente que cometeu ato infracional relacionado à 

violência sexual, para serviço de Psicologia clínica em uma universidade que realiza 

atendimentos em parceria com a unidade socioeducativa. Tal encaminhamento foi 

justificado pela necessidade dos pais receberem apoio emocional e aprendizagem para 

lidar com o comportamento do filho, que representa uma “verdadeira ameaça à 

sociedade”. Podemos refletir, a partir do referido exemplo, que mesmo quando existem 

ações e encaminhamentos voltados à família, eles nem sempre são propostas e 
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realizadas a partir da observação das necessidades da própria família, mas no sentido de 

proteção da sociedade aos possíveis riscos que o adolescente representa. 

Além disso, tivemos algumas informações que divergiram no diálogo com 

profissionais e nas discussões grupais com as famílias. Um exemplo destes 

desencontros diz respeito aos PIAS, em que técnicos que compõe as equipes das 

unidades de internação afirmaram que os mesmos são construídos junto com 

adolescentes e familiares, conforme preconizado pelo SINASE, mas quando 

questionados acerca dos PIAS os familiares demonstraram total desconhecimento do 

que se tratava. Nelson, único participante que relatou conhecer o PIA, contou que em 

nenhum momento foi convocado pela equipe técnica para a construção do mesmo, 

sendo apenas “entrevistado” acerca de dados do seu filho e das condições de vida de sua 

família. 

 Outro ponto observado foi o da relação do Estado com a família, a partir dos 

relatos como os seguintes: 

Paulo contou que as famílias estão levando os materiais de limpeza para a 

higienização dos alojamentos dos filhos, como vassouras, sabão em pó, rodo... E 

o material não vai direto para os adolescentes, fica retido pela direção, para 

depois ser repassado (Diário 02). 

 

O meu (filho) fugiu de Mossoró e infelizmente está em casa, mas eu não aceito, 

quero que ele procure uma unidade pra pagar pelo que ele fez. Quando eu fui lá 

(na unidade de Mossoró) vi ele todo sujo, o lugar sujo aí eu pensei – Ah, se 

tivesse o material eu fazia uma faxina lá. Se soubesse tinha levado o material 

porque lá não tem nada, papel higiênico, água sanitária e nem nada (Rosa, 

Diário 05). 
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Em outros depoimentos, fomos informados que, em alguns períodos, os 

familiares também tiveram que providenciar a alimentação dos adolescentes, visto que 

os alimentos estavam escassos nas instituições. Diante de tais informações é possível 

inferir a relação perversa existente entre o Estado e essas famílias pobres, que muitas 

vezes não possuem nem mesmo recursos para passagem, e são responsabilizadas pela 

manutenção das unidades, cumprindo tal papel por não suportarem a ideia de ter os seus 

filhos em locais insalubres e vulneráveis a doenças. Novamente, faz-se necessária a 

compreensão do papel do Estado capitalista, que apesar de desenvolver políticas e 

executar serviços para a população após pressões e reivindicações sociais, e enquanto 

mecanismos de suavização das tensões sociais, representa e assegura o lugar da classe 

dominante no poder, e destina aos pobres a inclusão perversa e punição.  

Podemos refletir aqui, mais uma vez, a contradição entre os avanços legais e a 

realização dos serviços de forma sucateada, desqualificada e desconectada, o que marca 

as políticas públicas e sociais no capitalismo periférico. Segue-se, na prática, partindo 

da lógica de serviços pobres e precários para as populações pobres. Tratando-se de 

pobres que se envolvem em práticas ilícitas e chegam aos sistemas penitenciários e 

socioeducativos, então, o Estado encontra apoio da mídia e sociedade para a realização 

de serviços precários, que tenham a punição e vingança como elementos-chaves em 

todos os seus detalhes (estrutura física, alimentação, tratamento aos familiares, etc.), 

uma vez que, defende-se que eles tiveram a liberdade para seguir por bons caminhos, 

mas escolheram a criminalidade, devendo, portanto, pagar por suas escolhas erradas, o 

que acaba alimentando um ciclo perverso de violências e violações na vida dos que pelo 

sistema socioeducativo perpassam, e culminando quando não na morte física, na morte 

existencial do adolescente e de sua família. 
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Diante de todas as violações à convivência familiar aqui comentadas, dentre 

outras que não conseguimos nos aprofundar nesse curto período de construção da 

pesquisa de mestrado, percebeu-se reflexos no comportamento dos adolescentes e na 

forma que eles encaram o cumprimento da medida. No estudo de Yokomiso (2013), o 

autor apontou um índice significativamente maior de indisciplina, medido pelas 

advertências registradas nos PIAS dos adolescentes, entre aqueles que não recebiam 

visitas dos familiares. Na realidade das unidades de privação do RN, tal relação também 

foi observada pelos profissionais, entretanto, diante de tamanha distância e dificuldades 

de contato com os familiares, junto a outros fatores como as violações dentro das 

unidades, o maior impacto relatado tanto pelos técnicos quanto pelos familiares foi o 

aumento no número de fugas, como podem ser observados na fala de diretor da unidade 

de Mossoró: “Os adolescentes de Natal estão revoltados porque não querem estar aqui, 

o que aumenta a quantidade de fugas e a rebeldia dos jovens” (Diário 01) 

Os gestores da unidade de internação de Mossoró explicaram que o envio dos 

adolescentes de Natal e Grande Natal para a referida unidade causou sérias 

consequências para a rotina da instituição, já que o perfil do adolescente da capital é 

diferente do adolescente do interior, e que “não adianta mandar porque os meninos de 

Natal fazem de tudo para ir embora”. O diretor lembrou ainda que tal distância da 

família fere o SINASE e eleva significativamente a quantidade de evasões, chegando a 

casos em que o adolescente foge no dia em que chega à unidade, após anunciar “aqui eu 

não fico” (Diário 01). 

Durante as atividades realizadas nas rodas de conversa com as famílias, um dos 

maiores dilemas compartilhados pelos familiares foi a situação de ter os filhos evadidos 

de Mossoró, em casa. As mães e pais, em sua maioria, colocavam o desejo de que o 

adolescente “pagasse sua dívida com a justiça”, entretanto, temiam, por outro lado, a 
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permanência dos jovens nas unidades, visto o cotidiano de torturas e os casos de morte 

de adolescentes ocorridos nestes ambientes, que como expomos anteriormente, levaram 

a justiça a interditar totalmente ou parcialmente todas as unidades de privação/restrição 

de liberdade. 

 Estando fora das unidades, os pais temiam também o acerto de contas e as 

mortes de seus filhos por policiais, milícias ou facções rivais, visto que este é o fluxo 

perverso que ocorre no sistema socioeducativo potiguar: os adolescentes sentenciados 

ao cumprimento de medidas de privação de liberdade são enviados para medidas em 

meio aberto (o que seria positivo se estas funcionassem e promovessem acesso a 

construção de outras possibilidades distintas do contexto dos atos infracionais) ou para a 

internação em Mossoró (prioritariamente) ou Caicó, acabam fugindo e sendo assinados.  

Tal ciclo perverso foi descrito por Turollo Jr (2013), em reportagem para o 

jornal Folha de São Paulo, que registrou o crescimento de mais de 1000% do número de 

mortes de jovens em Natal no período de uma década, apresentando o maior aumento 

entre todas as capitais brasileiras, e apontando para a ação de grupos de extermínio 

como uma das principais causas de números tão expressivos. Juízes e promotores 

entrevistados associaram este extermínio da juventude potiguar à interdição do Ceduc 

Pitimbu e a falta de vagas no sistema, afirmando que “quando o Estado não pune, a 

sociedade faz justiça com as próprias mãos”, e “aí existe a possibilidade de criação de 

mecanismos de eliminação desses jovens. Seria à volta à barbárie” (Turollo Jr, 2013).  

Neste sentido, corroboramos com Coimbra et al. (2008), quando a autora afirma 

que já vivemos a barbárie, pois “civilização e barbárie não se opõem, fazendo parte do 

funcionamento da sociedade capitalista” (p. 91). De fato, no capitalismo, a riqueza e a 

miséria, a vida e a morte coexistem, e são condições sine qua non para a existência e 
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manutenção desta organização econômica e social que tem como pressuposto a 

exploração e opressão da vida humana. 

 

4.5 Culpabilização e punições à família 

Neste último bloco de análise, abordaremos questões que emergiram em todas as 

fases de coleta de dados, e incluem a culpabilização da família pelos profissionais e pela 

própria família; o impacto do discurso midiático sobre as famílias; conflitos entre 

técnicos e familiares, assim como uma série de punições à família, que vão desde 

violações, perseguições, “lei do silêncio”; revista íntima vexatória, e geram uma série de 

impactos e adoecimentos nos grupos familiares. 

 

4.5.1 Culpabilização da família 

A culpabilização das famílias pelo envolvimento dos adolescentes com atos 

infracionais foi um dos processos que mais fortemente puderam ser observados ao 

longo de toda a coleta de dados dessa pesquisa. Tal discurso está fortemente presente na 

fala da maior parte dos profissionais com quem dialogamos, conforme os seguintes 

registros dos diários de campo: 

A responsabilidade pelas medidas socioeducativas deve ser partilhada entre 

instituição, famílias e adolescentes, e o princípio mediador do trabalho é a 

devolução para a família, o que se torna complicado devido à desestruturação 

das famílias, e seu olhar apenas para os direitos e não para os deveres (Fala de 

profissional que compõe equipe técnica em unidade socioeducativa do RN, 

registrada no Diário 02). 
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Segundo o profissional, tem famílias que não ajudam, trazem drogas, celular e 

estimulam a baderna. Ele relatou o caso de uma mãe que levou um aparelho 

celular para o filho e posteriormente denunciou a instituição por tortura. As mães 

fazem isso pelo medo que tem dos filhos, o que é complicado porque a mãe é o 

alicerce da família. Ainda segundo ele as famílias se portam dessa forma porque 

são desestruturadas e querem seguir o “caminho errado” (Diário 01). 

Ana contou que escuta com frequência comentários preconceituosos no conselho 

tutelar de sua cidade, do tipo “é por isso que eles fazem o que fazem, porque a 

mãe leva Danone e uma sacola cheia de coisas” (Diário 05). 

As falas registradas nos trechos de diários de campo acima apontam para 

concepções cristalizadas e acríticas da realidade na qual as famílias estão inseridas. De 

fato, podemos considerar que muitos grupos familiares vivenciam situação 

“desestruturada” no sentido de sobreviverem sem acessar dignamente direitos sociais 

fundamentais de habitação, educação, segurança, justiça, saúde, entre outros. Mas, tal 

falta de estrutura imposta às famílias pobres é, em verdade, basilar ao modo de 

produção capitalista, pois, diante de tais situações, as mesmas tornam-se vulneráveis a 

exploração por condições de trabalho precárias, as quais se submetem para sua 

sobrevivência, ou passam a compor o exército industrial de reserva. Nesse sentido, Silva 

(2009) explica que é no contexto neoliberal que acontece o aumento do desemprego e a 

precarização nas condições e nos vínculos de trabalho, acentuando o que Marx 

denomina de superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, expressando o 

acirramento das desigualdades sociais e a elevação dos níveis de pobreza da classe 

trabalhadora. 

Além disso, conforme discutimos no capítulo 02, o capitalismo busca se 

engendrar na intimidade do ser humano em todas as dimensões de sua vida, vendendo 
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padrões até mesmo de afetividade, amizade, sexualidade e família. Nesse sentido, 

sabemos que mesmo com avanços no campo legal, ainda há uma espécie de cobrança 

implícita para que todas as famílias reproduzam o modelo de família nuclear burguesa, 

composto por pai, mãe, filhos e seus bens de consumo. Conforme foi apontado no eixo 

que caracterizou as famílias, o ideal de família nuclear burguesa não corresponde à 

realidade dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de privação de 

liberdade no RN, mas ao contrário, temos a maior parte dos adolescentes criados apenas 

por suas mães, ou pelas mesmas com avós e padrastos, e tais configurações devem ser 

consideradas e respeitadas na execução das medidas socioeducativas dos adolescentes. 

Conforme preconiza o SINASE, é fundamental trabalhar a família no processo 

de socioeducação do adolescente, visto que não é possível considerá-lo independente de 

sua realidade, composta por suas relações com os familiares, amigos, a comunidade e as 

territorialidades que compõe sua história e suas teias de relações. Porém, para que isso 

seja possível, é fundamental que os profissionais que atuam no Sistema Socioeducativo 

consigam direcionar o olhar para as famílias na busca de suas potencialidades, partindo 

da compreensão de que mais importante do que a sua forma, ou do que os problemas e 

estereótipos que aquele grupo carrega, são as potências e possibilidades para trabalhar 

os mesmos. 

Enfatizamos, mais uma vez, que não se pretende colocar toda a responsabilidade 

sobre os profissionais que compõe o sistema, visto que mesmo que esses consigam 

condições de trabalho que possibilitem o desenvolvimento de atividades e cuidados 

direcionados pelo SINASE, situação distante na realidade do RN, ainda assim existirão 

dificuldades na rede de serviços e na realidade da vida dos familiares que são 

decorrentes do “pano de fundo” das histórias de vida que ocorrem na sociabilidade 

capitalista. Por outro lado, este não deve ser um argumento de cristalização e 
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paralisação, mas ao contrário, de se considerar elementos concretos da realidade e da 

busca pela superação dos mesmos nas práticas cotidianas. 

Uma constatação preocupante observada nas rodas de conversa com os 

familiares é a internalização da culpabilização pelos familiares. É importante destacar 

que não defendemos a hipótese ingênua de que a família nunca tem relação nenhuma 

com o envolvimento do adolescente no cometimento do ato infracional, ou que o 

adolescente não vivencia violações dentro de seu núcleo familiar, mas entendemos ser 

fundamental mudar o foco do julgamento e culpa da família para o investimento nos 

cuidados à mesma, visando à construção de novas possibilidades para o adolescente e 

seu grupo familiar.  

Em seu estudo nas instituições de privação de liberdade do sistema 

socioeducativo paraibano, Amorim (2013) observou que  

O discurso da Psicologia no contexto da CEA se caracterizou por ser, de forma 

geral, um discurso individualizante, que põe a responsabilidade na família e nos 

pares pelo envolvimento do jovem no ato infracional. Destaca-se que esse 

discurso foi proferido por participantes que trabalham há oito anos na instituição, 

mas também pelos que trabalham lá há três meses, apontando uma permanência 

do discurso apesar das diferenças geracionais. Com a utilização inclusive, da 

expressão “família desestruturada” (p.144). 

O processo de internalização da culpa pelos familiares gera graves 

consequências, inclusive no enfrentamento dos contextos relacionados aos atos 

infracionais por seus adolescentes. Importante ressaltar que essa culpabilização, 

presente no discurso de profissionais e internalizada por familiares, é uma expressão do 

processo maior de criminalização da pobreza. E ao se falar em criminalização da 

pobreza, faz-se fundamental a reflexão acerca do papel da mídia em tal processo. Na 
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primeira roda de conversa realizada com os familiares participantes da pesquisa, foi 

questionado se eles conheciam o ECA e o SINASE, conforme relatado no seguinte 

trecho do diário de campo: 

Perguntamos ao grupo se eles conheciam o ECA, e Nelson, Frida e Simone 

responderam que não. Olga lembrou que “Papinha (apresentador de programa 

policial local) vive falando, tem raiva disso aí. Mas não sei direito o que é não”. 

Foram apresentados brevemente o ECA e o SINASE para as famílias, que se 

mostraram muito interessadas em conhecer tais instrumentos legais (Diário 04). 

Tal trecho aponta para a perversidade da criminalização da pobreza perpetuada 

pela mídia, visto que, o único lugar em que a mãe escutou a palavra ECA foi em um 

programa policial popular que vende a ideia de que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, legislação conquistada pela luta dos movimentos sociais e que busca a 

garantia de direitos das crianças e adolescentes brasileiros, é uma lei negativa, que serve 

para “proteger bandido” e deve ser modificada a partir de propostas como a redução da 

idade penal. Nesse sentido, Gusmão (2014), aponta que o processo de concessão do 

Estado para veiculação dos canais de comunicação é eminentemente político, e assim 

cada canal transmite em sua programação os seus valores e interesses. Dessa forma, a 

imparcialidade com a qual alguns meios de comunicação afirmam trabalhar é uma 

falácia, visto que cada termo utilizado, cada enfoque dado através dos editorais para 

cobrir determinadas situações que ocorrem em nossa sociedade, demonstram pontos de 

vista de grupos que disputam poder, inclusive das famílias donas das emissoras, que em 

geral também tem membros ocupando cargos políticos em diferentes esferas.  

De acordo com a referida autora, mesmo pequenos termos e expressões apontam 

para a imparcialidade dos canais, e o fazem para legitimar ou deslegitimar causas e 

posicionamentos, de acordo com os seus interesses. Gusmão alerta que no Brasil é 
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comum que a mídia gere comoção popular em determinadas situações, e que tal 

comoção acabe influenciando e direcionando decisões jurídicas, o que a seu ver é 

bastante delicado, visto que o Direito é uma ciência que analisa provas e argumentos 

para suas decisões, podendo gerar decisões errôneas se tomado apenas o clamor social 

produzido pelos interesses midiáticos. 

A mídia no Brasil, através dos grandes canais comerciais, tem se mostrado 

grande violadora de direitos humanos. Entretanto, é possível e necessário pensar em 

estratégias midiáticas para divulgação da cultura de Direitos Humanos, pelo 

fornecimento de informações sobre direitos e através da desmistificação de personagens 

e estigmas construídos para criminalizar a população que vive em extrema pobreza e 

difundir a meritocracia e valores capitalistas que impulsionam os produtos anunciados. 

Assim, utilizar a mídia alternativa, inclusive as redes sociais, e ocupar os meios de 

comunicação com informações reais e que mostrem outras perspectivas acerca da vida e 

dos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais e seus familiares, é uma via 

fundamental para diminuir os estigmas dos profissionais que atuam com tal população, 

bem como da sociedade em geral e dos próprios sujeitos que vivenciam em dados 

momentos de suas vidas vivências infracionais. 

 

4.5.2 Punições à família 

A culpabilização das famílias é um dos elementos que impulsionam conflitos 

entre técnicos que compõe as equipes das instituições de privação de liberdade e os 

familiares dos adolescentes. Tais conflitos, em geral, não recebem espaços para o 

diálogo, o que apresenta várias consequências que limitam o processo socioeducativo. 

Entre essas consequências se encontram as punições à família, uma série de 

procedimentos, atos e falas institucionais que, de formas explícitas ou implícitas, 
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apontam, punem e castigam familiares. Nesse tópico, abordaremos as perseguições e 

violações à família, a revista íntima vexatória, e os impactos das punições para a 

família, conteúdos que emergiram ao longo do processo de coleta e análise de dados. 

Durante as rodas de conversa realizada com familiares foram constantes os 

relatos de violência institucional vivenciadas pelas famílias, conforme os seguintes 

relatos: 

O filho de Ana já fugiu duas vezes e ela recebeu ameaças da polícia, que invadiu 

sua casa em uma madruga a procura de seu filho, colocando armas na cabeça de 

Ana e seu marido, e ameaçando executá-los: quando saíram eu fui bater no 

hospital com meus nervos, baixou a pressão... Fiquei com medo de matarem o 

meu outro filho. Contei pra ele no Ceduc e ele chorou que só. Aí pra mim é 

complicado, não tive mais como pagar o aluguel e agora estou na casa do meu 

sogro. Quando vou visitar ele o povo me ajuda com as coisas porque não tenho 

emprego. Mas as pessoas julgam, até a minha mãe. Ana compartilhou que não 

sabe o que irá acontecer com seu filho após a tentativa de fuga, e queria saber o 

que vem escrito nos papéis do juiz (Diário 06). 

 

“Se eles puderem, eles batem até na mãe” – Rosa, sobre a polícia militar (Diário 

08). 

 

Simone contou que “lá no Ceduc meu menino levava era choque, paulada, 

chega dava nó nas canelas... Giravam os braços dos meninos pra trás pra 

quebrarem, e diziam que se contassem pras mães eles iam apanhar mais, aí eles 

não queriam nem falar com a gente”. Olga finalizou o assunto refletindo “pense 
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no que é pra cabeça de uma mãe ouvir seu filho falar que tem que lutar até pra 

ter um colchão pra dormir...” (Diário 05). 

A partir de tais relatos é possível inferir que o tratamento policial e algumas 

práticas institucionais presentes no sistema socioeducativo ilustram não apenas a 

criminalização, mas o próprio processo de punição das famílias pobres, famílias essas 

que muitas vezes recebem julgamentos e punições junto com seus adolescentes. O 

primeiro relato aponta para uma violência praticada diretamente contra a família, em 

que o policial ameaça e coloca arma na cabeça da mãe, e a segunda trata de uma 

violência praticada contra o adolescente, mas que, como expressou a mãe, impacta 

indiretamente os familiares, que se angustiam diante da situação de ter um 

filho/neto/companheiro/irmão em cumprimento de medida socioeducativa de privação 

de liberdade. Medida essa perpassada por uma série de violações que, contrariando as 

diretrizes do ECA e do SINASE, machuca e muitas vezes mata, se não fisicamente em 

todos os casos, mas simbolicamente, os adolescentes, à medida em que cerceia sua 

subjetividade e dignidade.  

Uma vez que os familiares tomam conhecimento das violações vivenciadas pelos 

seus adolescentes dentro das unidades de internação, espaço onde o Estado é 

responsável pela manutenção da vida dos jovens, as famílias, segundo relato das 

mesmas, vivenciam sensações de impotência, injustiça e revolta. Nesse sentido, alguns 

familiares realizam denúncias ao Ministério Público e as entidades de Direitos 

Humanos, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania (COEDHUC) e 

o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH). No entanto, conforme relatado 

nos grupos, os familiares que buscam, através das denúncias, cessar violações vividas 

pelos seus adolescentes, vivenciam ainda mais violência na forma de represália pelas 

violações, conforme pode ser observado: 
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Ana contou que seu filho não comenta nada acerca das violações sofridas, e 

Maria explicou “é porque eles têm medo que a gente denuncie aos direitos 

humanos e a polícia se vingue, até mate eles”. Em relação às violações 

cometidas pela polícia, Rosa comentou “E quando a polícia chega já sabe... É 

muito errado! Eles estão presos, pra que bater? Mãe, eles tiram a roupa, jogam 

água, dão choque, queimam com cigarro”. Maria contou que seu filho foi levado 

na mala de um carro com as mãos algemadas de Natal até Mossoró, e explicou 

que existe a “voz do silêncio”, em que os adolescentes devem ficar calados em 

relação às violações sofridas, pois, caso contrário, receberão represálias na forma 

de mais violência. Nesse sentido, Dandara compartilhou com o grupo que não 

reclama porque uma mãe foi reclamar na promotoria e seu filho ficou marcado, 

“apanhando toda hora” (Diário 05). 

Outro tema que causa grande angustia nas famílias, nos adolescentes e técnicos, 

e que compreendemos como uma punição institucional às famílias é o procedimento de 

revista íntima vexatória. A revista íntima é definida por Santos (2007) como um 

“instrumento de vigilância utilizado pelos agentes penitenciários para impedir a entrada 

de objetos de forma ilícita nas unidades prisionais, tendo como principal alvo desse 

mecanismo de vigilância a família” (p. 72). No sistema socioeducativo tal procedimento 

é reproduzido por educadores e por policiais que trabalham nas unidades de internação, 

e inclui práticas de revista e manipulação dos corpos, inclusive dos órgãos genitais, dos 

familiares. 

Durante a coleta de dados realizada nas rodas de conversa com as famílias, 

foram relatadas situações de grande constrangimento e humilhação por parte dos 

familiares, como senhoras idosas passando pelo procedimento, junto com outras 

mulheres, revista íntima vexatória sendo realizada nas crianças filhas dos adolescentes, 
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revista realizada sem luvas, dentre outras graves violações. Maria contou que a revista é 

o pior momento da visita, e que só se submete a tal violação pela necessidade de ver e 

cuidar de seu filho, sendo que em uma das últimas visitas se sentiu tão constrangida e 

fragilizada que não conseguiu ficar de pé após o procedimento, necessitando da ajuda de 

outras pessoas para se levantar. 

 Santos (2007) enfatiza que a revista íntima é “o ápice de um ritual de 

humilhação que se inicia nas longas filas de espera dos (as) visitantes, expostos(as) ao 

sol e a chuva na porta dos presídios” (pp. 72 e 73). A autora afirma que a revista íntima 

ocorre há muito tempo no sistema prisional, sendo considerada uma espécie de 

“tradição”, que, entretanto, não encontra parâmetros e regulamentações legais. 

Entre os técnicos com quem dialogamos, a revista íntima vexatória divide 

opiniões, uma vez que muitos também se sentem constrangidos por esse procedimento 

arcaico e degradante e compreendem que tal prática afasta e compromete ainda mais a 

convivência familiar que já se encontra fragilizada pelo desenho do sistema 

socioeducativo no RN. Outros, por sua vez, afirmam a necessidade de tal procedimento 

para fiscalizar a entrada de objetos e substâncias ilícitas. Entretanto, profissionais e 

familiares reconhecem que os objetos e substâncias ilícitas que adentram as unidades 

não entram apenas através das famílias, mas pela corrupção de funcionários e milícias 

que atuam em um “mercado paralelo” dentro das unidades. Além disso, dispomos de 

tecnologias como aparelhos de imagem, raios-X, scanners e detectores de metais que 

podem ser utilizados para a finalidade de controlar os objetos que adentram as unidades, 

como são feitos, por exemplo, nos aeroportos. Manter a revista íntima vexatória é 

claramente uma opção de criminalização e punição das famílias pobres que tem 

membros no sistema penitenciário e/ou socioeducativo. 
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Entidades defensoras de Direitos Humanos, como a OAB, repudiam 

publicamente a revista íntima vexatória e apontam que tal prática é violadora da 

dignidade humana, devendo ser extinta dos procedimentos das instituições de privação 

de liberdade no Brasil. Nesse sentido, alguns estados brasileiros como São Paulo, 

Paraíba e Mato Grosso17 iniciaram o processo de extinção da revista íntima vexatória no 

sistema penitenciário, substituindo-a pela revista eletrônica e por procedimentos menos 

invasivos e constrangedores. No âmbito do Sistema Socioeducativo, as organizações 

que atuam no monitoramento e acompanhamento dos direitos humanos dos 

adolescentes também reivindicam a extinção da revista íntima. No Rio Grande do Norte, 

até o momento em que essa pesquisa foi realizada, a revista íntima vexatória continuava 

ocorrendo nas unidades de internação do sistema socioeducativo. 

Por fim, todas essas humilhações, violações e dificuldades impactam as famílias 

dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade, 

conforme pode ser observado no depoimento de Simone: “Estou meio triste, acho que 

só vou deixar de ficar assim quando meu filho tiver plena liberdade”. Essa frase, de 

uma mãe participante da pesquisa, parece apontar para o abalo emocional ocasionado 

pela condição em que seu filho adolescente se encontra. Nas falas dos familiares que 

participaram das rodas de conversa, bem como nos registros nos PIAs dos adolescentes, 

explicitam-se os impactos que a culpabilização e as punições às famílias geram nos 

núcleos familiares. 

                                                 
17 As fontes de tais informações foram notícias publicadas no portal de notícias G1, disponíveis nos 

seguintes links: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/07/projeto-de-lei-que-proibe-revista-intima-

em-presidios-de-sp-e-aprovado.htm, http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/09/juiz-notifica-

unidades-prisionais-para-suspender-revista-intima-na-pb.html, http://g1.globo.com/mato-

grosso/noticia/2014/07/unidades-prisionais-de-mt-nao-terao-revista-intima-para-evitar-humilhacao.html 



169 

 

 

 

Conforme foi discutido no tópico anterior, acompanhar a própria situação 

violadora, permeada por violações, torturas e atos de terrorismo por parte do Estado 

sobre os adolescentes, é uma forma de punição à família que ocasiona dor e sofrimento 

nos familiares. Foi possível perceber que o estigma e o tratamento “negativamente 

diferenciado” aos adolescentes autores de atos infracionais não se limitam aos espaços 

das unidades ou as ações de policiais, mas se estendem aos serviços da rede de garantia 

de direitos, conforme exemplificado por uma mãe participante da pesquisa: 

Olga compartilhou com o grupo a violência sofrida pelo seu filho que foi 

baleado pelo segurança de um posto de gasolina que tentou assaltar, e foi levado 

para o hospital, onde a bala foi tirada “no cru, sem remédio nem anestesia”. Ela 

acredita que o filho foi tratado dessa forma pelas circunstâncias que chegou a 

unidade de saúde, algemado e levado por policiais. Olga contou que ao ver o 

filho naquela situação discutiu com os policiais e foi também hospitalizada por 

ter um abrupto aumento de pressão (Diário 07). 

A dor expressa por essa mãe ecoou nos demais participantes, que também 

compartilharam afetações em sua saúde, devido ao sofrimento vivenciado no 

acompanhamento da trajetória dos adolescentes no sistema socioeducativo. Nesse 

mesmo sentido, encontramos registros nos PIAs que apontam para o adoecimento da 

família diante das experiências vivenciadas junto aos seus adolescentes: 

Adolescente declara receber apoio e orientação da família e recorre à mãe nas 

horas de dificuldade. A mãe foi parar no hospital por “desgosto” devido ao 

envolvimento do adolescente com atos infracionais (PIA 03). 

 

Ato trouxe bastante sofrimento para os familiares, que são bastante presentes no 

processo socioeducativo do filho, comparecendo sempre à unidade para reuniões 
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e atendimentos. Mudou de universidade após cometer o ato por motivo de 

vergonha e exposição à família (...) Relato de pai que infartou ao acompanhar o 

percurso do filho no envolvimento com atos infracionais (PIA 05). 

Diante do quadro exposto a partir dos dados coletados nessa pesquisa, 

reafirmamos nossa compreensão dos graves problemas e violações que compõe o 

sistema socioeducativo enquanto uma grave e perversa expressão da questão social. 

Assim, sua superação não será realizada de forma pontual, com proposições simplistas 

como a redução da maioridade penal, mas a partir de mudanças concretas nas condições 

de vida dos jovens pobres e suas famílias, para que seja possível vislumbrar formas de 

inserção e acesso aos bens socialmente produzidos, que vão além do envolvimento com 

atos infracionais. 
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Considerações finais 

 

"O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é 

aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os 

dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras 

de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das 

pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o 

ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e 

exige atenção e aprendizagem contínuas: procurar e 

reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é 

inferno, e preservá-lo, e abrir espaço" 

(Calvino, ) 

 

 A presente dissertação teve como objetivo analisar a inserção da família no 

processo socioeducativo de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

de privação de liberdade no Rio Grande do Norte. Para tal, aproximamo-nos dos 

familiares dos adolescentes que cumpriam medidas de internação nas unidades de 

Mossoró e Caicó, ouvindo, testemunhando e compartilhando as suas dúvidas, angústias, 

medos, revoltas e também a sua força e a luta pela vida dos seus adolescentes. 

 Partimos para o estudo da inserção da família na socioeducação a partir do 

conhecimento de uma situação específica que ocorria, e até o encerramento desta 

pesquisa continua a ocorrer no RN, que é a interdição da unidade de internação da 

capital e a transferência de adolescentes de Natal e região metropolitana para o 

cumprimento das medidas de privação de liberdade em unidades do interior do estado, 
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violando a convivência familiar e comunitária preconizada pelos instrumentos legais 

que embasam a execução das medidas socioeducativas no Brasil. Partimos, portanto, 

tendo como problemática para a pesquisa o conhecimento de uma violação específica, e 

ao longo do processo de coleta e análise de dados deparamo-nos com sequências de 

violências e violações, encadeadas e perversas: aos adolescentes, aos familiares, aos 

profissionais, e a dignidade da vida humana de forma geral.  

 Ao longo da construção desta pesquisa, deparamo-nos com um sistema que, 

muito distante das normativas e diretrizes preconizadas pelo SINASE, tem violações em 

suas bases, desde as suas estruturas físicas sujas e distantes (como sempre foram 

colocados os ditos perigosos, os loucos e todos aqueles que a sociedade quer “limpar” 

das ruas e da convivência dos “cidadãos do bem”), a práticas institucionais violadoras, 

como a ociosidade na rotina dos jovens, as torturas policiais e falta de acesso aos 

direitos sociais, até a privação da convivência com seus familiares, direito basilar para 

todos os seres humanos, especialmente para aqueles que se encontram em situação 

peculiar de desenvolvimento, como os adolescentes. 

Observamos durante nossos procedimentos de pesquisa, um sistema 

socioeducativo que pune indivíduos de classe social bem definida: adolescentes 

provenientes de famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Tal 

sistema, pelas limitações de recursos humanos (número de profissionais suficiente e 

qualificação dos profissionais) e estruturais (internet, carros para visitas, estrutura das 

unidades, etc.) não consegue atender de forma adequada, com acompanhamentos e 

encaminhamentos relevantes, nem os adolescentes e nem as suas famílias. Temos, na 

prática, um sistema socioeducativo punitivo e em que a educação ainda se faz bastante 

distante. Nesse sentido, corroboramos com Teixeira (2006b), quando a autora alerta 

que, nas condições atuais da socioeducação brasileira, sobretudo nas unidades de 
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privação de liberdade, não é possível se pensar em educação, pois “qual é a educação 

possível em condições nas quais não existe o valor da dignidade?” (p.442) 

 Corroboramos também com Volpi (2008), quando o autor afirma que “Não é 

possível dizer que as autoridades não saibam o que está acontecendo, porque este país 

tem pesquisadores, tem estudiosos em todas as áreas. Todos já sabem, há muito tempo, 

que o sistema é um equívoco para os adolescentes”. Concordamos com o autor, e a 

nossa leitura desse fenômeno, conforme colocamos ao longo da dissertação, é que a 

estigmatização e punição dos adolescentes autores de atos infracionais, guardada as 

singularidades perversas relacionadas etapa do desenvolvimento do sujeito, está contida 

em um processo maior de criminalização e punição da pobreza, sendo, portanto, uma 

expressão da questão social no capitalismo. 

 Assim, compreendemos que as violações no sistema socioeducativo, que se 

mostra falido para absorção das normativas e diretrizes progressistas e os avanços 

propostos pelo SINASE, e extremamente eficaz para manutenção da criminalização e 

extermínio da juventude pobre, só poderão ser superadas se as medidas forem operadas 

a partir de uma outra lógica que não a da punição. É preciso que de fato, a ênfase ocorra 

nos processos educativos, no diálogo e no acesso aos direitos sociais. Nesse sentido, a 

justiça restaurativa, e mais especificamente a justiça juvenil restaurativa, vem 

despontando no horizonte como uma possibilidade interessante a partir de experiências 

positivas que envolvem o diálogo entre os adolescentes envolvidos com atos 

infracionais, as pessoas vitimizadas pelos mesmos, familiares, comunidade, operadores 

da justiça e demais atores da rede de garantia de direitos. A justiça juvenil restaurativa 

opera em uma lógica diferente da punitiva, que avança na busca pelos cuidados e 

acompanhamentos com todos os envolvidos nos conflitos.  
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 Faz-se fundamental, ainda o fortalecimento e investimentos na potencialização 

das medidas socioeducativas de meio aberto, em geral executadas no âmbito da 

assistência social nos municípios brasileiros. Tais medidas precisam ser efetivas, e 

possibilitar acompanhamentos e construções reais de planos e projetos pelos 

adolescentes, visando à superação das condições de vida e das violações sofridas pelos 

jovens e seus familiares. 

 Um fenômeno importantíssimo, que felizmente vem ganhando força e sendo a 

principal matriz de resistência às violações e ao extermínio da juventude pobre, é a 

organização, na forma de movimentos sociais, de famílias e comunidades de jovens 

violados e assassinados pelo Estado brasileiro. Temos hoje o Movimento Mães de 

Maio, que tivemos a oportunidade de trazer a Natal para dialogar com os familiares 

participantes da pesquisa, que se destaca e ganha reconhecimento na luta por justiça e 

por pautas como a desmilitarização da polícia, o fim dos autos de resistência, contra o 

racismo, e todas as formas de opressão. No âmbito do sistema socioeducativo, também 

tivemos oportunidade de dialogar com representantes da Associação de Mães e Amigos 

da criança e do adolescente em risco (AMAR), importante organização de familiares 

que pauta a busca pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 

 Importante destacar, ainda, a ação de redes, fóruns e grupos, como a Rede 

Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei (RENADE), que vem 

pesquisando, atuando e pautando as violações no contexto do sistema socioeducativo, 

buscando saídas e fazendo pressões para o enfrentamento e superação das mesmas. 

 Por fim, faz-se fundamental destacar, e talvez essa seja a principal dentre as 

muitas aprendizagens possibilitadas nesse percurso de pesquisa e contato com a 

realidade e os atores que compõe os fenômenos pesquisados, que a busca pela superação 

das violações de direitos dos adolescentes e seus familiares no campo do sistema 
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socioeducativo, bem como da criminalização e extermínio da juventude pobre, é uma 

luta que deve ter como norte a superação da sociedade capitalista e a construção de 

outra sociabilidade em que o valor maior seja o de cada vida humana, ou como 

defendeu Rosa de Luxemburgo, “por um mundo onde sejamos socialmente iguais, 

humanamente diferentes e totalmente livres”.  

Sigamos, portanto, valorizando e reproduzindo experiências positivas observadas 

no campo da socioeducação, pesquisando e denunciando as violações, propondo 

superações e saídas para tal sistema, tendo sempre como guia em nossos horizontes a 

busca por uma sociabilidade mais justa, onde o acesso aos direitos sociais deixe de ser 

privilégio e passe a ser garantido a todas as famílias. 
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Apêndice 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Olá, meu nome é Fernanda Cavalcanti de Medeiros, sou psicóloga e pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Eu e meus companheiros do grupo de pesquisa e extensão Observatório 

da População Infanto-juvenil em Contextos de Violência (OBIJUV) estamos realizando 

o projeto de extensão intitulado “Familiares e a luta pela efetivação do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo”, que tem como objetivo fortalecer o 

acompanhamento da socioeducação dos adolescentes por seus familiares, e utiliza como 

metodologia rodas de conversa e oficinas com as famílias dos adolescentes que se 

encontram em unidades de privação de liberdade. Gostaríamos de saber se o 

senhor/senhora autoriza o uso dos conteúdos que emergirem nos grupos para fins de 

pesquisa. Garantimos o cuidado com o sigilo das identidades de todos os participantes 

do grupo (ou seja, não irá aparecer o seu nome ou informação que o/a identifique), e 

deixamos claro que você pode ficar à vontade para escolher participar ou não, a 

participação na pesquisa é voluntária, não obrigatória. Como estamos desenvolvendo 

um projeto de extensão, você pode ainda participar do projeto, mas não autorizar que 

suas falas e comentários sejam utilizados na pesquisa. Se você precisar de uma 

explicação mais detalhada para tomar a decisão de autorizar ou não o uso dos conteúdos 

para a pesquisa pode me procurar para tirar qualquer tipo de dúvida, bem como a algum 

dos componentes do OBIJUV que estão participando do projeto de extensão. 

Justificativa e objetivos: Estamos desenvolvendo a pesquisa de mestrado “A inserção 

da família no processo socioeducativo dos adolescentes em privação de liberdade”, com 
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o objetivo de analisar como a família é assistida e tratada quando os seus adolescentes 

se encontram em unidades de privação de liberdade. Para isso, pretendemos observar as 

vivências das famílias a partir de seus depoimentos nos encontros em grupos. 

Procedimento: Os encontros em grupo ocorrerão quinzenalmente ou mensalmente, 

com famílias de adolescentes que se encontram nas unidades de privação e liberdade do 

Rio Grande do Norte. Ao longo dos encontros, que duram em média duas horas, 

estaremos fazendo anotações e apontamentos de alguns dos principais pontos que 

identificamos como fundamentais para discussão acerca das famílias do sistema 

socioeducativo. Não haverá gravação de imagem ou áudio. 

Riscos e desconfortos: a pesquisa não oferece riscos ao participante, entretanto, em 

caso de algum desconforto, o participante poderá desistir de participar a qualquer 

momento, sem nenhum problema. 

Benefícios: A participação na pesquisa contribuirá para a construção de conhecimento 

sobre a situação das famílias dos adolescentes que cumprem medidas de privação de 

liberdade, bem como para a situação do sistema socioeducativo de forma geral, e, quiçá, 

poderá contribuir para a análise e discussão das políticas sociais voltadas para esse 

segmento populacional. Salienta-se que não haverá nenhum benefício financeiro. 

Garantia de disponibilidade para prestar esclarecimentos: Está pesquisa encontra-se 

sob a responsabilidade da mestranda Fernanda Cavalcanti de Medeiros, sob orientação 

da Profa. Dra. Ilana Lemos de Paiva, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quaisquer esclarecimentos sobre a 

pesquisa poderão ser atendidos através do telefone (84)88369609 ou do endereço 

eletrônico fernandacmedeiros@gmail.com 

Voluntariedade da participação: Reforçamos que a participação é voluntária, cabendo 

ao senhor/senhora decidir se deseja participar ou não. Caso não deseje participar 
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asseguramos que não haverá nenhum problema ou questão institucional para você ou 

para o/a adolescente de sua família. 

Garantia da privacidade: Não será mencionada, em hipótese alguma, a identidade dos 

participantes, seja em apresentações orais ou escritas que venham a ser realizadas. Da 

mesma forma, garantimos que a assinatura deste termo também será mantida em sigilo.  

Consentimento: tendo em vista os itens acima apresentados, eu 

______________________________________________________________________, 

de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa e 

declaro que fui informado sobre seu objetivo, e recebi cópia do presente termo de 

consentimento. 

______________________________                    _____________________________                            

 Assinatura participante da pesquisa                        Ilana Lemos de Paiva (orientadora) 

                                                    ____________________________ 

                                           Fernanda Cavalcanti de Medeiros (pesquisadora) 
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Anexos 

Anexo I – Carta de anuência 
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Anexo II – Termo de confidencialidade 

 

 

 



193 

 

 

 

 

Anexo III – Termo de concessão 
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Anexo IV – Parecer consubstanciado do CEP 
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