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Que mulher é essa?

Mulher?!
Eita bicho danado Danado?!
Não, estressado
Mas por quê?!
É muito complicado.
Mulher?
Sentimental demais
Chora por tudo
Sem muitos ideais
Vive por um amor
E não desiste jamais
“Péra” seu moço!
Que mulher é essa?!
Conheço outras mais
Que são fortes à beça
Mete o pé no mundo
Não tem quem as impeça
Ela até continua
Sendo mãe e esposa
Mas tem outros sonhos
Trabalhadora e estudiosa
Briga com o mundo
Ela não é só a rosa
Dizem que ela não pode
Mas ela persiste na luta
Em casa e na rua
O que dizem, ela nem escuta.
Haja o que houver
No outro dia, ela está na labuta.
Mulher é assim
Não tem como padronizar
Elas são muitas e diferentes
Nem adianta classificar
Na verdade nem sei o que são
Não me atrevo a imaginar.

(Lissa C. S. Nascimento, 2012)
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RESUMO

Os/as adolescentes autores/as de ato infracional comumente estão em foco nos jornais
televisivos e em outros meios de comunicação em virtude da prática do ato infracional.
Eles/elas são retratados, pela mídia e pelo senso comum como principais autores dos
índices de violência. Tratando-se da responsabilização desses sujeitos no Rio Grande do
Norte, a situação do Sistema Socioeducativo se revela caótica, considerando-se a
interdição, há mais de dois anos, da maior unidade de internação para adolescentes do sexo
masculino, o Centro Educacional Pitimbú e a existência da única unidade destinada ao
atendimento do publico feminino, o CEDUC Pe. João Maria, o qual recebe as adolescentes
para o cumprimento de várias medidas socioeducativas, no mesmo espaço físico
contrariando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Dessa forma, se cristaliza na
sociedade o mito da impunidade relacionado a esses/essas adolescentes e se intensifica o
clamor pela punição severa, fortalecendo a intenção em torno da redução da maior idade
penal para reduzir a violência. O presente estudo teve como ponto de partida a análise da
trajetória de vida das adolescentes em cumprimento das medidas de privação de liberdade
e semiliberdade, no CEDUC Pe. João Maria. Buscou-se apreender as determinações da
inserção dessas na prática do ato infracional, desvelando a relação entre o ato infracional, a
desigualdade social e de gênero e as respostas do Estado ao enfrentamento à violência
quando praticada por adolescentes. Nos apoiando na teoria critico-dialética, construímos o
perfil socioeconômico, político e cultural dessas adolescentes o qual revelou que as
mesmas são oriundas da classe trabalhadora pauperizada, com baixa escolaridade,
residentes de bairros periféricos da capital ou de áreas pobres de outros municípios,
nenhum acesso à formação/qualificação profissional e precoce envolvimento com o tráfico
de drogas em virtude das relações afetivas com seus companheiros, em geral já envolvidos
com o tráfico. Utilizamos entrevistas semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa que nos
permitiu apreender que as violações de direitos estão presentes na vida das adolescentes
mesmo antes de chegarem às unidades de cumprimento de medida socioeducativa. Essas
violações são operadas pelo Estado, considerando sua omissão no que se refere a não
garantia de políticas públicas de qualidade as adolescentes e suas famílias, o que favorece a
inserção dessas na prática de ato infracional. Conclui-se que o mesmo Estado que se omite
no atendimento as adolescentes antes da prática do ato infracional, também responde a isso
a partir das medidas socioeducativas, as quais na realidade atual atendem a sua natureza
coercitiva, reduzindo a natureza educativa.

Palavra chaves: Adolescentes autoras de atos infracionais. Medidas Socioeducativas.
Violência. Direitos Humanos.

ABSTRACT

The / the authors teens / of the offense commonly are in focus in TV news and other media
due to the practice of an infraction. They are portrayed by the media and by common sense
as the main perpetrators of violence rates. With regard to the accountability of those guys
in Rio Grande do Norte, the situation of the Socio-Educational System reveals chaotic,
considering a ban for more than two years, the largest inpatient unit for male adolescents,
Pitimbú and Educational Center the existence of a single unit intended for the care of the
female audience, the CEDUC Fr. John Mary, which receives adolescents to comply with
various social and educational measures in the same physical space contrary to the
principles of the Statute of Children and Adolescents (ECA) and the National System of
Socio-Educational Services (SINASE). Thus, it crystallizes in society the impunity of the
myth related to these / those adolescents and intensifies the call for severe punishment,
strengthening the intention around the reduction of most criminal age to reduce violence.
This study had as its starting point the analysis of the trajectory of life of adolescents in
compliance with the deprivation of freedom and range production in CEDUC Fr. John
Mary. He attempted to grasp the determinations of insertion of these in practice the
offense, revealing the relationship between the offense, social and gender inequality and
state responses to address violence when committed by teenagers. Supporting us in criticaldialectical theory, built the socioeconomic, political and cultural profile of these
adolescents which showed that they are from the impoverished working class, with low
education, residents of outlying areas of the capital or of poor areas of other municipalities,
no access to training / professional qualification and early involvement in drug trafficking
because of emotional relationships with their partners, generally already involved in
trafficking. We used semi-structured interviews with the subjects that allowed us to grasp
that rights violations are present in the lives of teens even before reaching the fulfillment of
socio measurement units. These violations are operated by the state, considering its
omission with regard to public policy is no guarantee of quality adolescents and their
families, which favors the inclusion of these in the commission of an offense. It is
concluded that the same State which is omitted in serving adolescents before the practice
of offense, also responds to this from the educational measures, which in the current reality
meet its coercive nature, reducing the educational nature.

Key word: Teens authors of infractions. Socio-Educational Measures. Violence. Human
rights.
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INTRODUÇAO

A motivação para realizar esta pesquisa não é recente. O envolvimento com a
realidade de crianças e adolescentes pobres, institucionalizados se deu antes mesmo de
termos qualquer vínculo institucional com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). No ano de 2006, a partir da experiência como voluntária em um Abrigo
institucional, Casa Comunitária Pirangi (CCP)1, no município de Natal-RN, responsável
pelo atendimento a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, foi possível
realizar as primeiras aproximações.
A referida unidade de acolhimento institucional tinha muros altos ao redor de todo
o imóvel, e apenas um portão de ferro, corroído e torto, o que chamava a nossa atenção e
despertava curiosidade em virtude do aspecto de abandono que apresentava a
infraestrutura, nos fazendo pensar que também aqueles que ali ficavam poderiam estar à
mercê do mesmo abandono ou descaso.
As primeiras atividades como voluntária na CCP nos impactaram sobremaneira,
uma vez que foi possível perceber a forma como eram tratados aqueles sujeitos, mesmo
que inicialmente não houvesse um maior comprometimento ético e político de nossa parte,
devido ao caráter da ação, meramente pontual, mas que já nos fazia pensar sobre aquela
realidade. A sensação de indignação vinha à tona, pois além de sabermos que eles estavam
longe de seus familiares, ainda eram submetidos aos cuidados de profissionais que
pareciam não ter a preparação adequada para lidar com as dificuldades que emergiam no
dia a dia, tais como a necessidade de orientação quanto a cuidados básicos de higiene,
conversas mais especificas acerca de temas inerentes a essa fase de desenvolvimento,
como também era comum ouvir respostas ásperas dos funcionários aos questionamentos
que eram feitos pelas crianças e adolescentes.
Assim, a inserção no curso de graduação em Serviço Social na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 2007, não se deu ao acaso, pois
acreditávamos que a formação nessa área nos possibilitaria um pensar mais direcionado a
transformação/ intervenção naquela realidade. Tão logo ingressamos, fomos em busca de
um docente que desenvolvesse pesquisa e extensão na área para que pudéssemos realizar
1

A Casa Comunitária Pirangi (CCP) era uma unidade de acolhimento institucional pertencente à Fundação
da Criança e do Adolescente (FUNDAC-RN). Atualmente essa unidade está desativada em função da
municipalização das medidas protetivas e o prédio no qual funcionava está abandonado.
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um trabalho com o intuito de produzir conhecimento e ao mesmo tempo poder intervir na
realidade. Dessa forma, entre os anos de 2008 e 2010, participamos da elaboração e da
execução dos projetos de Pesquisa e extensão “Adolescentes abrigados: construindo
possibilidades de resgate da cidadania na perspectiva do desligamento” (2008-2009), na
condição de Bolsista PROPESQ/UFRN e “Educadores e Adolescentes: o pensar e o agir do
grupo durante o abrigamento e na construção de possibilidades na perspectiva do
desligamento” (2010), através da Pro Reitoria de Pesquisa (PROPESQ/ UFRN) sob a
coordenação da Profa. Ms. Mônica Maria Calixto de Farias Alves, do Departamento de
Serviço Social (DESSO) desta universidade.
Algumas questões já nos inquietavam naquele período. O tratamento destinado as
crianças e adolescentes acolhidos na CCP, que era uma unidade de proteção, na
modalidade de abrigo institucional, motivava algumas reflexões no sentido de questionar
em que medida aquele serviço beneficiava, de fato, o público o qual atendia, tendo em
vista a inexistência de atividades que envolvessem as crianças e adolescentes, assim como
a falta um transporte para levá-los a passeios, a consultas médicas, ou mesmo para que a
equipe técnica pudesse realizar as visitas as suas famílias. Além disso, o relacionamento
entre educadores e outros funcionários com as crianças e adolescentes acolhidos em alguns
momentos era muito hostil, e faltavam brinquedos, jogos, materiais como roupas de cama,
banho e outros.
Eram tantas as carências (de pessoas, de atividades, de materiais), tantos momentos
de tensão entre crianças, adolescentes, funcionários, e as incertezas do público atendido
quanto ao futuro, sobre o que fazer, para onde ir, que refletíamos: se isso ocorria em uma
unidade de acolhimento institucional, modalidade de abrigo2, em um espaço localizado
próximo a residências, estando expostos aos olhos das pessoas que residiam na
comunidade, o que aconteceria então, em unidades de atendimento a adolescentes autores
de atos infracionais, nas quais esses sujeitos estão privados de liberdade, e onde o acesso
da população não é permitido?
Para responder a essa questão, ainda durante o período de graduação em Serviço
Social, quando foi possível optar pelo campo para realização do estágio obrigatório, não
hesitamos em escolher o CEDUC Pitimbú, unidade de cumprimento da medida
socioeducativa de internação – privação de liberdade, para adolescentes do sexo masculino
2

A referida unidade era destinada a garantir a proteção ao público infanto-juvenil, executando a medida
protetiva de acolhimento institucional, sem privá-los de liberdade, pois não se trata de medida
socioeducativa.
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com idade entre 12 a 18 anos, e excepcionalmente aos 21 anos, sentenciados pela prática
de ato infracional.
Nesse espaço, tivemos a certeza de que ainda havia muito a ser desvelado acerca do
cotidiano vivenciado pelos adolescentes privados de liberdade, mas também, privados de
seus direitos, pois como revelou a pesquisa que resultou no Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) apresentado em 2010, “ADOLESCENTES DO CEDUC PITIMBÚ:
descortinando a realidade do adolescente autor de ato infracional institucionalizado”, o que
está previsto em lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (Lei 8.069/90) e no
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- SINASE (Lei 12594/12) não é
operacionalizado, resultando em violações de direitos graves que tem rebatimentos para a
execução dessa medida e consequentemente para a vida do adolescente institucionalizado.
Os rebatimentos aos quais nos referimos são a dificuldade de vivenciar a medida de
privação de liberdade em um ambiente que não oferece as condições adequadas no que se
refere, por exemplo, a oferta de atividades pedagógicas como prevê a lei, ou seja,
insuficiência de atividades ou atividades que não contemplavam todos os adolescentes,
ficando alguns sem sair dos pavilhões durante mais de um mês, totalmente isolados nesse
local; aulas da escola “regular” que funcionava em média uma vez por semana para cada
turma de socioeducandos, em um complexo do CEDUC; a superlotação da unidade, pois
havia mais do quê o dobre do número limite de adolescentes por quarto no interior de
“pavilhões”; escassez de atendimentos realizados pela equipe técnica da instituição em
virtude do número reduzido de profissionais para atender toda a demanda. (LIBERATO,
2010).
Tal realidade não é específica dos/das adolescentes em privação de liberdade, mas é
comum também aqueles/as que estão cumprindo outras medidas socioeducativas, como a
de restrição de liberdade, denominada Semiliberdade, com suas particularidades, já que
nessa o/a adolescente pode ser matriculado/a na rede escolar fora da instituição, trabalhar e
participar de algumas atividades externas com autorização da instituição.
No entanto, consideramos importante destacar que ao abordar o tema dos direitos
humanos relacionados a esses/essas adolescentes, privados/as ou restritos/as de liberdade3,

3

Não estamos tratando de qualquer adolescente, mas daqueles que não podem exercer o direito de ir e vir, já
que estão subordinados a tutela do Estado, responsável pela execução das medidas socioeducativas, em
função da prática do ato infracional.
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verifica-se uma realidade consideravelmente complexa. A experiência vivenciada4 no
interior de instituições executoras de medidas socioeducativas revela que permanecem as
práticas repressoras, punitivas, baseadas na ordem e no ajustamento dos sujeitos, conforme
as bases da Política de Segurança Nacional5 que vigorou nas décadas de 1960 e 1970,
período de vigência do Código de Menor Mello Matos6.
Nesse sentido, destacaremos outros momentos os quais marcaram nossa história na
luta pelos direitos de crianças e adolescentes, e também nos motivaram a permanecer
pesquisando sobre a política direcionada a esse público. Dentre esses estão as experiências
profissionais logo após a graduação em Serviço Social: em 2011 e 2012 tivemos a
oportunidade de trabalhar com educação popular no Projeto da Escola de Conselhos do Rio
Grande do Norte7, no qual foi possível o contato com os conselheiros de direitos e
conselheiros tutelares de todo o estado, assim como com as diversas situações limites
(partilhadas por eles) para efetivação dos direitos de crianças e adolescentes; Também
nesse período ocorreu nossa inserção no Observatório da População Infanto-Juvenil em
Contextos de Violência8 (OBIJUV) da UFRN e em 2013 coordenamos uma unidade de
acolhimento institucional, Casa de Passagem III, direcionada a adolescentes entre 12 e 18
anos, no município de Natal-RN.
Essa última experiência foi significativamente marcante, pois, através dela, a
realidade concreta de negação de direitos vivenciada pelos/pelas adolescentes nos impelia
4

As experiências as quais nos referimos vão desde o estágio supervisionado no período de graduação em
2009 e 2010 no CEDUC Pitimbú, unidade de privação de liberdade, como também o projeto de extensão na
CCP, no mesmo período, as atividades como colaboradora voluntária no Centro de Internação Provisória
CIAD –Natal, e a experiência enquanto profissional, atuando como coordenadora da Casa de Passagem III,
unidade de execução da medida protetiva de abrigo, mas que também acolhia adolescentes acusados da
prática de ato infracional que necessitavam das duas medidas, no ano de 2013.
5
Política voltada ao atendimento à infância e adolescência pobre proveniente da articulação entre repressão,
assistência e arbítrios tornando-se uma questão nacional em virtude do modelo na qual foi estruturada
resultando em sua longa duração e uma profunda influência nas trajetórias deste segmento no Brasil.
(RIZZINI, 2009).
6
Objetivando-se consolidar as leis de assistência e proteção a “menores” no Brasil, que demarcariam o 1°
Código de Menores, foi criada em 1921 a lei orçamentária n. 4.242, através da qual autorizou-se o governo a
organizar um serviço de proteção e assistência ao “menor abandonado e delinqüente”. Ocorreu ainda a
consolidação da lei n. 5.083 de 1926 que autorizou o decreto do Código de Menores de 1927. Este se
manteve até 1979 quando foi instituído o Código de menores desse ano em substituição ao de 1927. Ver
Faleiros (2009).
7
O Projeto de Formação Continuada de Conselheiros de Direitos de Crianças e Adolescentes e Conselhos
Tutelares do Rio Grande do Norte ocorreu nos anos de 2011 e 2012 em parceria entre a UFRN e a Secretaria
Nacional de Direitos Humanos da República do Brasil, e foi coordenado pela Profa. Dra. Irís Maria de
Oliveira. Tinha como objetivo favorecer a formação sócio-política de conselheiros que trabalham na área da
Infância e da Juventude, colaborando com a efetivação dos direitos desse segmento populacional.
8
O OBIJUV é um projeto de pesquisa e extensão do Departamento de Psicologia da UFRN, o qual
desenvolve atividades na perspectiva de ampliação e garantia de direitos de crianças e adolescentes. O grupo
é coordenado pela Profa. Dra. Ilana Lemos de Paiva e pelo Prof. Dr. Marlos Alves Bezerra.
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a questionar a condição de vida desses sujeitos, de suas famílias no sentido de
compreender os impactos da inacessibilidade aos direitos mais básicos como saúde,
educação, moradia, convivência familiar e comunitária, dentre outros, todos negados pelo
estado, como também pela sociedade. Na referida instituição se encontravam também em
acolhimento adolescentes em cumprimento das medidas socieoeducativas em meio aberto,
mas que precisavam estar na unidade em virtude na impossibilidade de permanecerem
junto a suas famílias de origem, sendo esta uma medida de proteção acumulada a
socioeducativa. Este foi o caminho (a trajetória acadêmica e profissional de forte
envolvimento da autora com a temática) que nos levou a construir as reflexões que se
desenvolveram nesta pesquisa.
Na intenção de explicitar a nossa concepção acerca dos/das adolescentes autores e
autoras de atos infracionais considerando afirmamos que eles e elas representam uma
parcela da população brasileira exposta à violação de direitos, a não satisfação das suas
necessidades básicas, e, além disso, historicamente trazem consigo a marca de serem
reconhecidos/as como “menor”, “delinqüente”, “moleque”, “trombadinha” entre tantos
outros apelidos pejorativos que qualificam esse segmento populacional. Como já foi
possível perceber, ao nos referimos ao adolescente ou a adolescente que cometeu ato
infracional, optamos pelo uso da expressão: adolescente autor/a de ato infracional,
considerando que a utilização da expressão adolescente infrator, segundo Volpi (2001, p.
21) “[...] é comumente reduzida a infrator, tornando o adjetivo mais importante que o
substantivo, imprimindo um estigma irremovível”.
Quando se trata dessa realidade, deve ser considerado o principio da proteção
integral, que concebe o/a adolescente como ser em formação, em condição peculiar de
desenvolvimento e detentor/a de direitos. O acesso do/a adolescente à prática do ato
infracional, de acordo com Battini (1997, p.49) “não se dá por opção pessoal, mas por
determinação econômica, social, cultural e política, num mundo de profundas
desigualdades, onde a globalização da economia agrava ainda mais a miséria”.
Concordamos com a perspectiva trabalhada por Volpi (2001) de que o ato
infracional é uma construção social. Nem se dá apenas por uma opção pessoal do
adolescente, muito embora envolva sua subjetividade, nem tampouco está condicionado
somente as falhas do sistema. Com isso, nos afastamos de concepções deterministas as
quais ou colocam a culpa no adolescente, tornando-o vilão, atribuindo-lhe a má índole, ou
a sociedade, retirando do homem a sua capacidade de construção histórica.
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No entanto, o/a adolescente autor/a de ato infracional é cotidianamente
culpabilizado/a por toda a violência que tem incidido sobre a população, sendo ainda mais
rechaçado/a pela mídia que forma a opinião pública, haja vista o enfoque criminalizador e
desumano direcionado a estes adolescentes. Os meios de comunicação se posicionam
veementemente a favor da punição severa contra esse segmento populacional, como
estratégia de coibir ações violentas. Esse tema tem ocupado um lugar central quanto às
preocupações da sociedade que clama por mais segurança pública.
Volpi (1997) nos desperta para uma realidade chocante, pois afirma que o/a
adolescente que comete ato infracional, não encontra eco para a defesa dos seus direitos, já
que lhes é negada essa condição, e assim eles são considerados desqualificados em virtude
da prática do ato infracional cometido. Para o senso comum, é como se o/a adolescente
abandonasse a condição de ser humano, para tornar-se um desajustado/a, que não é mais
capaz de viver em sociedade e precisa, portanto, ser isolado/a, excluído/a do convívio
social.
Em uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade social e econômica,
como é a brasileira, historicamente segregacionista em suas ações para com a classe
trabalhadora, claramente pode-se perceber os estigmas que se sobrepuseram aos
adolescentes que conformam as estatísticas daqueles que são autores de atos infracionais,
como perigosos e delinquentes, vilões da história. É evidente que o que está em jogo é a
defesa da propriedade privada, dos bens materiais e não das pessoas, principalmente, das
pessoas que vivenciam situações de miséria, aquelas que segundo a ordem hegemônica,
por si só, não foram capazes de conseguir um lugar, sendo consideradas incapazes e sem
valor.
Uma das alternativas adotadas pelo Estado Brasileiro para combater a violência, foi
a implantação do Programa Brasil Mais Seguro que integra o Plano Nacional de
Segurança Pública do Ministério da Justiça e tem o objetivo de promover ações voltadas
para o fortalecimento das fronteiras, o enfrentamento às drogas, o combate às organizações
criminosas, a melhoria do sistema prisional, a segurança pública para grandes eventos, a
criação do Sistema Nacional de Informação em Segurança Pública e a redução da
criminalidade violenta. 9

9

As informações acerca do Programa Brasil Mais Seguro podem ser encontradas no site
http://www.brasil.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Brasil%20Mais%20Seguro.
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Após a implantação do programa, o estado de Alagoas, reduziu, em um ano, 8,4% o
número de crimes violentos, quando comparados aos índices do mesmo período do ano
anterior, de junho de 2011 a junho de 2012. Os resultados foram ainda mais significativos
em Maceió, que registrou uma redução de 17,7%, e na cidade de Rio Largo, que baixou
esses indicadores em 15%.
O Rio Grande do Norte foi o terceiro estado a receber as ações do Brasil Mais
Seguro, seguindo os passos da Paraíba, que aderiu ao programa no início do mês de maio
de 2012, e de Alagoas, onde o programa foi implantado, em caráter piloto, em junho do
mesmo ano, alcançando resultados positivos para a segurança pública. Em 2013 foi
assinado, o acordo de implantação do Programa Brasil Mais Seguro, no RN. O programa
visa reduzir a violência, no seu aspecto relacionado a prática de crimes na capital e nos
municípios do estado. Até 2014, o Governo Federal deverá investir cerca de R$ 49,2
milhões para fortalecer atividades locais de redução e elucidação dos casos de homicídio,
com atuação articulada entre os órgãos estaduais que compõem os sistemas de justiça
criminal, segurança pública e sistema prisional.
O referido programa prevê a qualificação dos procedimentos investigativos, com
foco no enfrentamento aos crimes letais intencionais e à impunidade, além de impulsionar
o reforço da presença da polícia de proximidade e o fortalecimento da polícia civil e da
perícia criminal. A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ) irá apoiar o
reaparelhamento das Delegacias de Homicídios de Natal e Mossoró e das delegacias dos
municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim e Macaíba. Haverá
ainda o apoio ao desenvolvimento de normas técnicas e padrões de procedimento, no
suporte técnico para a implementação de projetos sociais e de prevenção da violência, na
capacitação dos profissionais de segurança pública e no estímulo à Campanha Nacional do
Desarmamento.
Além do Brasil Mais Seguro, o Governo Federal lançou a primeira fase do Plano
Juventude Viva, com ações voltadas para o estado de Alagoas. Esse plano foi criado com o
objetivo de realizar o enfrentamento a violência contra a juventude brasileira,
especialmente àquela realizada contra os jovens negros, principais vítimas de homicídio no
Brasil. O referido plano está sendo coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial.

O Plano Juventude Viva é fruto da articulação

interministerial para alcançar o objetivo mencionado.
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No site Juventude Viva é possível observar os dados do Ministério da saúde, os
quais mostram que mais da metade (53,3%) dos 49.932 mortos por homicídios em 2010 no
Brasil eram jovens, dos quais 76,6% negros (pretos e pardos) e 91,3% do sexo
masculino. Sendo assim a importância desse plano se dá no âmbito da sua construção que
se realiza por meio de um processo participativo, reunindo ações de prevenção que visam a
reduzir a “vulnerabilidade” dos jovens a situações de violência física e simbólica, a partir
da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia; da oferta de equipamentos,
serviços públicos e espaços de convivência em territórios que concentram altos índices de
homicídio; e do aprimoramento da atuação do Estado por meio do enfrentamento ao
racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para o problema.
O Plano Juventude Viva é considerado por seus idealizadores como uma
oportunidade histórica para enfrentar a violência, problematizando a sua banalização e a
necessidade de promoção dos direitos da juventude. Além das ações voltadas para o
fortalecimento da trajetória dos jovens e transformação dos territórios, o Plano busca
promover os valores da igualdade e da não discriminação, o enfrentamento ao racismo e ao
preconceito geracional, que contribuem com os altos índices de mortalidade da juventude
negra brasileira. Trata-se de um esforço inédito do conjunto das instituições do Estado para
reconhecer e enfrentar a violência, somando esforços com a sociedade civil para a sua
superação. No Rio Grande do Norte quatro municípios fazem parte do Plano Juventude
Viva: Natal, Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.
Dessa forma, concluímos que o Estado brasileiro tem desenvolvido programas para
reduzir a violência, que tem foco no eixo da repressão, como mostra o Brasil Mais Seguro,
mas também no eixo da “prevenção”, como está exposto no Plano Juventude Viva. No
entanto, os dados do “Mapa da violência de 2013, homicídios e juventude no Brasil”,
despontam uma realidade alarmante para se pensar sobre esse processo e os seus impactos
para a juventude10, uma vez que os dados confirmam contradições expostas a seguir.
Enquanto a taxa total de mortalidade da população brasileira caiu de 631 por 100
mil habitantes em 1980, para 608 em 2011, evidenciando um progresso no que tange a
melhoria e esperança de vida da população, sendo um dos indicadores o qual comprova o
avanço no índice de desenvolvimento humano, não podemos negar a estagnação da taxa de
mortalidade juvenil ao longo do período, a qual sofreu um leve aumento, passando de 127
10

Apesar de utilizarmos o termo adolescente para designar os sujeitos de nossa pesquisa, o documento
“MAPA DA VIOLÊNCIA DE 2013, HOMICÍDIOS E JUVENTUDE NO BRASIL” se refere a esse público
como jovens. De acordo com o referido documento jovens são pessoas com idades entre 14 e 25 anos.
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em 1980, para 136 por 100 mil jovens em 2011. Ou seja, ao invés de reduzir
acompanhando a taxa total de mortalidade da população brasileira, aumentou.
Além disso, o referido mapa revela ainda que apesar dos jovens representarem
aproximadamente 18% da população total do Brasil, o número de assassinatos nessa faixa
etária varia em torno de 36%, o dobro do que seria esperado em função do seu peso. Um
outro dado importante é que a taxa de homicídios juvenis em 1996 que era de 42, 4 por 100
mil jovens, agora é de 53,4.
Em números de homicídios na população jovem, em 2001, no RN foram
computados 99 mortes, e em 2011, 409 mortes, gerando um aumento de 313,1%. Os
municípios11 de Mossoró, Natal e São Gonçalo do Amarante estão entre os 100 municípios
do Brasil com maiores taxas e números de homicídios da população jovem, conforme o
quadro a seguir:

Quadro 1: Homicídios nos municípios. Números e taxas (por 100 mil) de homicídios na população jovem dos
100 municípios com mais de 10000 jovens. Brasil 2011.

Região

População
jovem

Homicídio
em 2009

Homicídio
em 2011

Taxa

Posição

Mossoró

50.677

50

74

146,0

39º

Natal

154.326

144

191

123,8

55º

16

20

113,9

71º

São
17.553
Gonçalo do
Amarante

Fonte: MAPA DA VIOLÊNCIA DE 2013, HOMICÍDIOS E JUVENTUDE NO BRASIL. (Elaboração
própria).

Essas informações confirmam que a violência alcança de forma direta os jovens,
que para o nosso estudo, serão considerados os/as adolescentes, quando se tratar da
população entre 12 e 18 anos, já que estamos fazendo um recorte a partir daqueles e
daquelas que estão inseridos no sistema socioeducativo.
11

Apesar de sabermos que o município de Parnamirim foi um dos que mais cresceu nos últimos censos e que
tem um índice alto de violência, como também o município de Macaíba, no qual a violência cresceu
significativamente este ano, sobretudo vitimando adolescentes, jovens e crianças, essas duas cidades não
constam no MAPA DA VIOLÊNCIA no que concerne a análise de homicídios nos municípios, no índice de
Números e taxas (por 100 mil) de homicídios na população jovem dos 100 municípios com mais de 10000
jovens.
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Sendo assim, se faz necessário discutir em que medida, para quê, e a serviço de
quem o/a adolescente autor/a de atos infracionais tem sido culpabilizados/as pela violência
que assola a sociedade. Não se pode perder de vista todas as condições geradoras da
pobreza, da desigualdade social, que culminam em uma série de violação de direitos
humanos, assim como também não se deve desconsiderar as legislações para o segmento
populacional em pauta12 e o cenário caótico em que se encontra o Sistema Nacional
Socioeducativo (SINASE)13, e de forma bastante especifica, no caso do RN.
A FUNDAC/RN, entidade responsável pela administração das instituições que
executam as medidas de internação e o regime de Semiliberdade no Estado, tem sofrido
intervenções do Ministério Público e no ano de 2012 o CEDUC Pitimbu, unidade que
recebia os adolescentes do município de Natal e da região metropolitana, foi interditado,
em virtude das violações de direitos aos quais estavam submetidos os adolescentes
privados de liberdade que cumpriam a medida14 e teve os recursos bloqueados pelo órgão
citado em virtude de toda irregularidade quanto ao uso do dinheiro público pelo Governo
do Estado, fato noticiado nos meios de comunicação local através dos jornais escritos e
televisivos. Além disso, os CEDUC´s de Caicó e Mossoró estão parcialmente interditados.
De acordo com o Juíz da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Natal, Dr. José
Dantas Paiva, a justiça já havia bloqueado mais de R$ 5 milhões para as reformas de
reestruturação das unidades socioeducativas, e ainda não foram realizadas as mudanças a
contento resultando na impossibilidade de atendimento aos adolescentes que deveriam
cumprir as medidas socioeducativas em meio fechado. Com a interdição, cerca de 70
12

De acordo com o Art. 1º no § 2o da Lei nº 12.852/2013 - Estatuto da Juventude, aos adolescentes com
idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei no 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente,
e, excepcionalmente, o Estatuto da Juventude, quando não conflitar com as normas de proteção integral do
adolescente.
13
O Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE/ Lei 12.594) regulamenta a execução das medidas
socioeducativas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional.
14
Alguns destes problemas já foram expostos no texto quando nos referíamos ao que foi identificado em
2009, momento no qual ocorreu o estágio curricular da autora no CEDUC Pitimbú, no entanto faremos
menção novamente e mostraremos outros fatos para que o leitor possa entender a magnitude da situação. Os
problemas identificados foram: a superlotação de adolescentes que cumpriam a medida de internação na
referida unidade, resultando na colocação de adolescentes que cometeram atos infracionais menos graves
com adolescentes que haviam cometido atos mais graves em um mesmo espaço chamado pavilhão; a precária
infraestrutura física que facilitava o acúmulo de fungos nas paredes, infiltrações, ferrugens, provocando
riscos a saúde dos adolescentes, além da insuficiência de salas impossibilitando o desenvolvimento de
atividades lúdicas, educativas e de aprendizado e inserção ao trabalho; o número reduzido de profissionais
que compunham a equipe técnica resultando na dificuldade e morosidade na realização e envio de relatório
ao juiz da 3ª Vara da Infância e da Juventude de Natal e Parnamirim; a escassez de material didático para
realização de oficinas temáticas com os adolescentes e educadores sociais; a insuficiência de atividades
esportivas, que se restringiam ao futebol uma vez por semana, no qual nem todos os adolescentes
participavam e etc.
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adolescentes deixam de cumprir a medida em pauta e são encaminhados, em alguns casos,
para o cumprimento de medidas em meio aberto, como a Liberdade Assistida (L.A.). No
entanto, a execução da L.A. é de responsabilidade dos municípios e não do Estado e se
destinam a adolescentes que cometeram atos infracionais mais leves ou menos graves.
Dessa forma, os municípios não devem ser obrigados a assumir a responsabilidade do
Estado e superlotar também essas medidas. O que tem preocupado o judiciário é não ter
para onde enviar os adolescentes que deveriam cumprir medida nos Ceduc´s15.
Das 140 vagas de regime fechado que o RN dispõe para atender na unidade de
Natal/Pitimbu, Caicó e Mossoró, apenas 38 vagas estão disponibilizadas. O CEDUC
Mossoró tem a capacidade de receber cerca de 40 adolescentes, mas, parcialmente
interditado por razões de infraestrutura, recursos humanos, tem hoje 20 vagas. Já o
CEDUC Caicó deveria receber 30 adolescentes, mas também com embargos pela Justiça,
só atende 18. E as unidades de regime de semiliberdade, que funcionam em Mossoró e
Natal também se encontram em situação de ameaça de interdição constante já que não
atendem as prerrogativas da lei quanto a infraestrutura, recursos humanos, etc.
No que se refere ao atendimento ao público feminino, o Anuário Brasileiro da
Segurança Pública (2013) traz alguns dados elucidativos da realidade. No ano de 2010
havia 75 adolescentes do sexo masculino cumprindo a medida de internação, e sete
adolescentes do sexo feminino na mesma medida. Já em 2011 o número reduziu para as
adolescentes, eram somente duas e para os adolescentes aumentou, eram 80 em internação.
Já em 2014, de acordo com informações da 1ª Vara da Infância e da Juventude de
Natal, no primeiro semestre havia dez adolescentes do sexo feminino e a partir de julho,
reduziu para sete. Mesmo com essa redução, pode-se observar que se registrou um
aumento entre 2011 e 2014. Aliado a isso, as condições nas quais se encontram as politicas
públicas, que especificamente em Natal-RN, não tem atendido as demandas a esse público,
acreditamos que seja necessário investigar as causas desse aumento no índice de internação
para adolescentes do sexo feminino, as motivações, e o que as suas histórias de vida podem
esclarecer acerca das violações dos direitos humanos mesmo antes de se inserirem no
sistema socioeducativo.
Apesar das estatísticas mostrarem que o número de adolescentes do sexo feminino é
substancialmente menor em relação ao dos adolescentes do sexo masculino, não podemos
15

Desde o ano de 2014 a FUNDAC-RN passa pelo processo de interdição determinado pela Justiça da
infância e da Juventude da Comarca de Natal-RN, e ainda no corrente ano foram retomadas as obras no
CEDUC Pitimbú não sendo possível sabermos quando o mesmo retornará as atividades.
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desconsiderar a realidade da desigualdade social, de gênero, as relações que atravessam a
realidade desses segmentos, a situação do sistema socioeducativo, e as condições de vida a
que foram submetidos moças e rapazes, independente do sexo, como também as respostas
do Estado a violência praticada através do ato infracional por esses sujeitos.
Em 2013, enquanto trabalhávamos na coordenação da Casa de Passagem III,
unidade de acolhimento institucional, executora da medida de proteção na modalidade
abrigo, em nível municipal, recebemos um adolescente que havia cumprido a medida de
internação no CEDUC Mossoró durante cerca de um ano, e por não ter nenhuma referência
familiar precisou ser encaminhado a esta unidade de proteção. Em articulação com a
equipe técnica da I Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Natal, já que ele é
natural desse município, identificamos que o referido adolescente era o mesmo com o qual
havíamos trabalhado no período 2007 e 2008 quando estava acolhido na Casa Comunitária
Pirangi, em medida de proteção na modalidade de abrigo institucional, na qual permaneceu
com uma de suas irmãs também acolhidas ali.
Esse foi mais um fato que nos marcou e inquietou profundamente, pois, mesmo
passados sete anos, esse adolescente, o qual conhecemos na sua infância juntamente com
sua irmã, havia transitado por várias instituições de acolhimento até chegar a uma unidade
de privação de liberdade, ou seja, caminhou das medidas de proteção até as medidas
socioeducativas, e por não ter para onde ir ao final de medida de internação, retornaria a
uma unidade de acolhimento. Caso não viesse a cometer mais atos infracionais teria o
“direito” de estar acolhido, “protegido” pelo Estado até completar a maior idade de 18
anos. Além disso, pouco se sabia a respeito de uma de suas irmãs que também havia sido
acolhida no ano de 2006.
Ao encontrar pessoalmente esse adolescente, e conversando brevemente com o
mesmo que não nos reconheceu, sabendo de todas as dificuldades já vivenciadas por ele e
por seus irmãos e irmãs, pudemos observar um olhar distante, sem perspectivas, uma vida
que mais parecia não ter vida, não ter alegria, não ter esperança, não ter nada...
Infelizmente, podemos nos certificar que violência é o que se faz a essas crianças de ontem
e adolescentes de hoje, abandonados, sem preocupação com a construção de sua história,
com a sua cidadania. O que esperar deles? O que a trajetória deles nos mostra? Além
disso, também foi possível constatar na experiência profissional na unidade referida que
das cinco adolescentes do sexo feminino em medida de proteção, três delas, cumpriam
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paralelamente medida socioeducativa em meio aberto, L.A., em virtude da prática de ato
infracional cometido.
Diante da realidade caótica do sistema socioeducativo, dos dados que revelam
inúmeras violações de direitos no decorrer da vida de crianças e adolescentes e a
naturalização da violência quando se trata desse segmento populacional, algumas questões
se apresentam: a) O que a trajetória de vida desses sujeitos, em especial das adolescentes
do sexo feminino, revela a respeito de sua condição atual? b) Como elas e suas famílias
viviam antes de sua inserção no sistema socioeducativo (condições de vida material, acesso
a serviços públicos, educação, trabalho e etc.)? c) O que induziu a prática dos atos
infracionais? d) Qual a concepção que as adolescentes têm sobre violência e violação de
direitos? e) Como tem se configurado as respostas do Estado à violência (tratando-se da
realidade

do

RN)

relacionada

ao/a

adolescente

autor/a

de

ato

infracional,

institucionalizado?
A nossa aproximação com estudos já realizados ou o Estado da Arte, revela que as
questões acima levantadas não haviam sido devidamente esclarecidas até o presente
momento. Observamos, por exemplo, na obra “O Estado da Arte sobre juventude na pósgraduação brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006)”
(SPOSITO, 2009), que em alguns trabalhos os quais discutem a temática do adolescente
autor de ato infracional, ainda prevalece o uso da terminologia “adolescentes em conflito
com lei” se referindo aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sem
que haja uma maior problematização acerca desses termos e de sua utilização.
Identificamos também trabalhos que mostraram a ineficácia das medidas socioeducativas e
a não efetivação dos princípios firmados pelo ECA.
Outros estudos mencionados na mesma obra mostram que foram realizadas
reflexões sobre as políticas neoliberais como geradoras de novas situações de
vulnerabilidades e da multiplicação dos apelos de consumo, e ainda alguns estudos que
reiteraram a impossibilidade de tornar os adolescentes culpados pela violência tendo em
vista o caráter político da questão.
O subtema “Masculinidades e Feminilidades” analisados por Carvalho, Souza e
Oliveira (2009) na obra referida, concentrou 25% (33 trabalhos) de todas as teses e
dissertações que compõe o capítulo “Jovens, sexualidade e gênero” sendo que apenas três
dissertações foram no campo do Serviço Social. 57% dos trabalhos reunidos nesse subtema
(19 em 33) abordam apenas as jovens do sexo feminino e segundo as autoras essa
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predominância se articula à própria constituição do estudo de gênero, historicamente
associado ao esforço de dar visibilidade às mulheres. Dentre os trabalhos analisados foi
possível observar que algumas dissertações do ano de 2004 enfocam os valores estéticocorporais, os modelos de beleza, e cuidados com a saúde e doença, como a anorexia em
jovens do sexo feminino.
Um trabalho na área da educação foi identificado abordando as relações de gênero,
em especial as relações de poder e à naturalização de diferenças entre homens e mulheres;
Duas dissertações da Sociologia se preocuparam em investigar as mulheres envolvidas
efetivamente com membros do narcotráfico ou gangues; Três dissertações analisaram
moças em situação de prostituição. Assim, constatou-se que não houve nenhum trabalho
que analisasse a situação das adolescentes do sexo feminino autoras de ato infracional.
Já no Banco de teses e dissertações da PUC-SP, do ano de 2007 a 2012, foi possível
encontrar pesquisas que analisaram a relação entre a condição de subalternidade dos
adolescentes pobres e o cometimento de ato infracional, sendo verificado que essa
condição presente na vida desses sujeitos, determina suas atitudes frente a realidade; As
marcas da violência e a reincidência na medida socioeducativa do adolescente autor de ato
infracional, mostrando as implicações da violência, suas explicações e a apreensão das
determinações da reincidência; um estudo acerca da compreensão do sentido de liberdade
para os adolescentes que descumprem medida de semiliberdade e recebem medida de
internação-sanção. Uma tese que objetivou o conhecimento dos significados que os jovens
do sexo masculino, na faixa etária de 16 e 20 anos de idade, que já cumpriram a medida
privativa de liberdade no ano de 2006, nas Unidades da Fundação CASA, e que no ano de
2007 estavam cumprindo a medida socioeducativa de liberdade assistida, em entidade
social, no Município de São Paulo, atribuem às suas circunstâncias e modos vida sóciofamiliar e infracional, a privação da liberdade e o cumprimento da medida socioeducativa
de liberdade assistida, bem como as projeções que fazem para as suas vidas.
Diante disso, o objetivo do nosso estudo é analisar o envolvimento de adolescentes
do sexo feminino com a violência, a partir da prática de atos infracionais, no contexto da
desigualdade social, de gênero, de suas histórias de vida e das violações de direitos
humanos que vivenciaram. Os objetivos específicos estão a análise do perfil
socioeconômico, político e cultural das adolescentes em cumprimento da medida
socioeducativa de privação e restrição de liberdade em Natal- RN; análise da trajetória de
vida das adolescentes, antes de sua inserção no sistema socioeducativo, como também da
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relação entre a desigualdade social, própria da sociabilidade capitalista, de gênero, e a
questão da violência expressa no ato infracional.
Os sujeitos da nossa pesquisa foram as adolescentes do sexo feminino que estão
cumprindo a medida de privação e restrição de liberdade (semiliberdade) no CEDUC Pe.
João Maria. O CEDUC Pe. João Maria, localizado na Zona Norte da cidade de Natal-RN, é
a única instituição do Estado que atende as adolescentes autoras de ato infracional em
privação ou restrição de liberdade. A amostra foi intencional, e se deu em virtude da
impossibilidade de realizar a pesquisa com os adolescentes do sexo masculino, na região
metropolitana de Natal, já que o CEDUC Pitimbu em Parnamirim-RN, unidade de privação
de liberdade, se encontra totalmente interditado, assim como o CEDUC Nazaré, unidade de
Semiliberdade, está “desativado” temporariamente.16
Neste trabalho se pretende “dar” voz as essas meninas. Jovens que se encontram em
uma invisibilidade social. Isso é importante, principalmente em virtude do momento que
estamos vivendo no qual a sociedade clama pela redução da maioridade penal para
adolescentes que cometem atos infracionais no Brasil.
Orientadas pela perspectiva marxista, e apoiadas no método em Marx, buscamos
conhecer a trajetória de vida das adolescentes autoras de ato infracional, que atualmente
cumprem as medida socioeducativas supracitadas. Sobre a opção pelo método em Marx,
faz-se necessário justificar a sua importância para esse estudo uma vez que não se
pretendeu conhecer superficialmente a realidade desses sujeitos, ou compreender tão
somente as suas trajetórias, mas sim buscamos desenvolver uma análise que alcançasse as
determinações que incidem na vida dessas adolescentes. Sendo assim, entendemos,
conforme Augusto (1999, p. 136) que
[...] todo objeto deve ser apreendido como momento de um processo
histórico. O conhecimento deve apreender a gênese e as tendências do
desenvolvimento do objeto, analisando suas contradições e possibilidades
de superação. Apreender o objeto concreto, portanto, significa responder
as seguintes perguntas: que conjunto de relações o determinam? Quais
suas contradições essenciais e suas tendências de desenvolvimento?
16

A definição do campo empírico se deu após duas reuniões com as assistentes sociais da equipe técnica da
1ª Vara da Infância para discutir as possibilidades de acesso as unidades de cumprimento de medidas
socioeducativas de restrição e privação de liberdade no RN. No mês de junho de 2014 havia sido definida a
unidade Nazaré que atende a adolescentes do sexo masculino em regime de semiliberdade, no entanto, a
partir do mês seguinte essa unidade foi “desativada” em virtude de reformas na infraestrutura e voltará a
funcionar até o final do corrente ano. Sendo assim, acordou-se entre a orientadora e a mestranda, após uma
sugestão dada pelas assistentes sociais da referida Vara, que para que a pesquisa não fosse prejudicada, o
estudo ocorresse no CEDUC Pe. João Maria com as adolescentes do sexo feminino que estão em privação e
restrição de liberdade.
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Dessa forma, a apreensão do movimento do objeto se deu a partir de aproximações
sucessivas, possibilitando a apreensão crítica da realidade, considerando suas contradições,
e a perspectiva que orienta o processo de conhecimento, sem isolar o objeto ou a realidade,
desvelando a aparência do real. O método em Marx nos deu elementos para questionarmos
a imediaticidade revelada nos fatos a partir de seus aspectos apenas fenomênicos, buscando
ultrapassa-los. Nisso se constitui nosso desafio
Reconstruir, como ‘concreto pensado’, acontecimentos e realidades que
possuem uma existência que não é criada abstratamente pela razão
humana – embora não prescinda de indivíduos e de seus respectivos
pensamentos – é um desafio permanente aos sujeitos comprometidos com
a produção do conhecimento. Perseguir o movimento real materialmente
fincado em determinada realidade, apanhando sua trama interna (ainda
que essa reconstrução não seja jamais exata), é condição necessária ao
conhecimento da existência do ser social (sua ontologia). Para tanto, é
importante desconstruir a dimensão inicial-aparente (singular), típica da
esfera da vida cotidiana, transcendendo-a em suas determinações mais
gerais necessárias para uma explicação mais apropriada dos fenômenos
imediatamente e caoticamente postos aos olhos do pesquisador. (SILVA,
2007).

Diante do exposto construímos nosso percurso de investigação através da pesquisa
de abordagem qualitativa, objetivando uma maior apreensão da realidade. Utilizamos a
entrevista semiestruturada (Apêndice –B) que foi desenvolvida/ aplicada com as
adolescentes em cumprimento das MSE’s de internação e semiliberdade. A vantagem
encontrada na utilização dessa técnica de coleta de dados se deu pela possibilidade de
captação das informações que desejávamos a partir do tratamento de assuntos de natureza
estritamente pessoal e íntimo, assim como também a temas de natureza complexa. Essa
técnica contribuiu ainda para o aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas,
como a pesquisa documental, a qual iremos nos referir mais adiante e, além disso, permitiu
correções, esclarecimentos, adaptações, que a tornam eficaz na obtenção do que
almejamos, (MENGA, 1986).
Realizamos pesquisa bibliográfica e documental, além do formulário para
elaboração do perfil das adolescentes, a partir das informações encontradas nos processos17
dessas, os quais são manejados pelos operadores do sistema judiciário (técnicas da 1ª Vara,
17

Os processos aos quais me refiro são aqueles que se encontram na 1ª Vara da Infância e da Juventude,
analisados, pelo juiz dessa vara e também pelos promotores do Ministério Público e defensores dos/das
adolescentes. Nesses há informações que vão desde a apreensão do adolescente, circunstâncias nas quais
ocorreram os atos infracionais, MSE já cumpridas, Plano Individual de Atendimento (PIA), como o histórico
familiar e etc.
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juiz, promotores, defensores). Pretendeu-se buscar, a partir do acesso aos processos
referidos, informações detalhadas sobre a trajetória de vida das adolescentes, já que esses
documentos contêm as informações relacionadas a elas, tais como: Dados pessoais em
geral, instituições de atendimento pelas quais passaram no decorrer de suas trajetórias de
vida, Boletins de Ocorrências (B.O.) que foram registrados, encaminhamentos realizados
pela ou para a rede de proteção que compõem o Sistema de Garantia de Direitos (SGD),
relatórios psicossociais das adolescentes e/ou das família, dentre outros, tornando-se uma
fonte de informações relevante para conhecimento da realidade que se pretende conhecer.
O estudo privilegiou a revisão de literatura com o objetivo de conhecer o que vem
sendo discutido e produzido sobre a temática em pauta, realizando um diálogo com os/as
autores/as que abordam a questão da violência relacionada ao adolescente e a adolescente
que pratica ato infracional como uma construção social multideterminada.
No que concerne aos sujeitos da investigação, a amostra se constituiu por todas as
adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de internação, no período de
junho de 2014 à junho de 2015, totalizando 10 adolescentes. Dentre essas, seis no decorrer
do período receberam progressão de medida, passando a cumprir a semiliberdade. Para a
construção do perfil consideramos o universo total de adolescentes, já para as entrevistas
optamos pelas adolescentes em privação de liberdade, a partir dos seguintes critérios:
aquelas que tenham cometido atos mais gravosos o que justifica a medida de internação; a
questão da reincidência na prática dos atos; e a voluntariedade das adolescentes para
participar, uma vez que buscaremos conhecer suas trajetórias de vida até a inserção destas
no sistema socioeducativo.
Ansiamos saber quais tinham sido as dificuldades que elas enfrentaram ao longo de
sua trajetória, que percurso realizaram, que circunstâncias motivaram a prática do ato
infracional e qual a realidade que hoje vivenciam no sistema socioeducativo. De acordo
com Soriano (2004, p. 189):
Com a informação e as experiências dos entrevistados, o pesquisador
pode ter acesso a certos fatos ou situações do passado que de outro modo
ficariam esquecidos ou isolados nas recordações da pessoa. São fatos que
não costumam aparecer nas histórias oficiais ou conhecidas, mas que nem
por isso são irrelevantes para uma compreensão mais profunda da história
de um povo ou de um grupo especifico.
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De posse dos dados foi realizada a sistematização, categorização, classificação e
análise dos dados, à luz do referencial adotado, buscando compreender o real movimento
do objeto de pesquisa.
A dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro corresponde a
introdução; o segundo aborda a relação entre a violência e a questão de gênero e suas
implicações para criminalização e invisibilidade das adolescentes, além dos fragmentos das
trajetórias de vida de duas adolescentes privadas de liberdade no CEDUC Pe. João Maria;
no terceiro se encontra um resgate da perspectiva sócio-histórica que nos orientou quanto à
abordagem ao/a adolescente autor/autora de ato infracional, das políticas de atendimento,
as legislações menoristas até o ECA e SINASE, contemplando ainda uma breve análise
sobre a violência e o envolvimento dos/das adolescentes nesse processo.
O quarto capítulo trás um histórico do atendimento reservado aos/as adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas no Rio Grande do Norte, com o foco voltado
para o atendimento às adolescentes do sexo feminino, assim como destaca a análise do
perfil socioeconômico, político e cultural das adolescentes, sujeitos dessa pesquisa; e o
último (considerações finais), aborda uma síntese dos resultados da pesquisa e revela
algumas perspectivas para o aprofundamento do tema em pauta.
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2. CAMINHOS DE PUNIÇÃO

Neste capítulo, iniciaremos a discussão proposta para este trabalho
realizando uma análise acerca da invisibilidade que permeia a vida das
adolescentes, autoras de ato infracional, privadas de liberdade do CEDUC Pe. João
Maria. Consideramos que a relação com a prática de ato infracional não se dá ao
acaso, mas é atravessada por determinações sociais e econômicas inerentes a
sociabilidade capitalista. Sendo assim, os fragmentos das histórias de vida das
adolescentes nos mostram a invisibilidade a qual estão submetidas que somente
pode

ser

desnudadas

a

partir

de

estudos

comprometidos

com

a

transformação/superação da sociabilidade, e comprometidos também com essa
população a qual não encontra “eco” para a defesa de seus direitos que foram
perversamente violados pelo Estado, pela sociedade e em muitos momentos, por
suas famílias.

2.1 Violência e a questão de gênero: criminalização e invisibilidade das adolescentes com
prática de ato infracional.
No contexto atual no qual a violência tem se tornado assunto comum, e sua
repercussão causa o aumento de coberturas midiáticas sensacionalistas, trazer à baila as
condições de vida de adolescentes autores/autoras de atos infracionais se constitui como
um trabalho desafiador, pois este cenário, definitivamente, não é favorável à luta por
direitos humanos. No caso das adolescentes, sexo feminino, consideramos ainda mais
importante, por que majoritariamente os trabalhos são realizados com adolescentes do sexo
masculino, sendo as meninas invisibilizadas pela sua condição de gênero ou pelo índice
menor na prática do ato infracional, se comparado ao dos adolescentes.
Nossa análise não poderia deixar de abordar a questão de gênero, já que nosso
trabalho tem o foco nas adolescentes. De acordo com Camurça e Golveia (2004, p. 14) este
conceito se refere “às relações entre mulheres e homens, mulheres e mulheres, homens e
homens. Todas essas relações criam várias desigualdades, fazendo com que alguns tenham
mais poder sobre outros [...]”. As mulheres têm sido ao longo da história, oprimidas e
discriminadas pela forma como se organizam as relações de gênero. Saffioti (2004) chama
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atenção para a ideologia predominante na ordem patriarcal18 de gênero, a qual atribui
qualidades positivas aos homens e negativas, embora nem sempre, às mulheres. Para ela,
as mulheres
[...] são ‘amputadas’, sobretudo no desenvolvimento e uso da razão e no
exercício do poder. Elas são socializadas para desenvolver
comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao
contrário, são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas,
que revelem força e coragem. Isto constitui a raiz de muitos fenômenos,
dentre os quais se pode realçar o fato de seguros de automóveis
exclusivamente dirigidos por mulheres custarem menos, porque, em
geral, elas não usam o carro como arma, correm menos e são mais
prudentes. (p. 35).

A mídia e seus instrumentos contribuem para disseminar a violência simbólica de
gênero, pois se constitui como mecanismo estratégico de reprodução de imagens e
discursos, e nesse sentido, reproduzem estereótipos e preconceitos acerca do “ser mulher”,
em geral depreciando as mulheres e naturalizando essas relações, sem que os sujeitos
percebam de forma clara esse processo violento. Historicamente a mídia (Rádio, TV,
Internet, Jornal e etc.) têm sido apropriados para atender os interesses dominantes, e
atuando como perpetuadores de normas e condutas sociais estabelecida como modelo. A
forma como a mídia atua, revela a sua conexão com os interesses dos detentores do poder
econômico e político, para inculcar na sociedade sua racionalidade de dominação.
Podemos perceber que a mídia tem um papel importante na criação e manutenção de
padrões e valores destinados a homens e mulheres. No que se refere às mulheres estas são,
na maioria das vezes, colocadas como seres inferiores e submissas. (MARQUES, 2012).
Dentre os papeis destinados à mulher, podemos observar que de fato, houve uma
separação entre as atividades desenvolvidas pelos homens e aquelas destinadas às
mulheres. O trabalho doméstico, por exemplo, é socialmente aceito como aquele de
responsabilidade das mulheres. No mercado de trabalho, organizado de acordo com a
divisão sexual do trabalho, o valor da mão de obra favorece os homes, que
majoritariamente, ainda ganham mais que as mulheres. Podemos concluir, portanto,
conforme Camurça e Golveia (2004, p. 27) que, “quanto mais desiguais as relações de
gênero, maior a desigualdade na divisão de trabalho e também as barreiras que separam as
profissões de homens e de mulheres”.

18

O conceito de Patriarcado se refere ao regime de dominação-exploração das mulheres pelos homens.
(SAFFIOTI, 2004).
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No que se refere ao controle sobre a mulher, é importante destacar, que não se dá
apenas no espaço familiar, mas o ultrapassa. Além disso, os padrões da ordem moral
continuam a delegar a mulher para sua segurança e para a manutenção do bom
comportamento a perpetuação do modelo hierárquico, a partir do qual as relações de
gênero são orientadas pelo patriarcalismo, como já foi dito. As adolescentes, ao romperem
como esse modelo, são consideradas rebeldes. Por meio da prática do ato infracional, o
qual é construído socialmente, são consideradas, então, como “delinquentes”, violentas.
Concordamos que
O controle social exercido sobre as mulheres é um mecanismo eficaz para
explicar a baixa presença da criminalidade feminina e o seu distinto
perfil. Há duas fontes principais de controle social: no âmbito
institucional mais ampliado tem-se a polícia, a justiça e a mídia; e no
âmbito das relações sociais mais próximas, a família, a escola e os grupos
de amigos. (ASSIS, 2001, p. 31).

Isso nos permite apreender que o controle social exercido sobre as mulheres, sobre
as meninas, de fato interfere na incidência de crimes, quando relacionados à mulher adulta,
e de atos infracionais, quando relacionado às adolescentes. Mas, também nos permite
entender que as mulheres passaram, com o tempo, e com as lutas dos movimentos
feministas, a ocupar os espaços públicos, a participarem de processos antes a elas negados,
como a política, e isso revela de certa forma a quebra de paradigmas no que tange ao
controle social. Essa quebra também se dá quando o assunto é a violência praticada por
mulheres/adolescentes.
No campo dos estudos da criminologia, a mais antiga e tradicional tentativa para
entender o que denominavam de “delinquência feminina” surgiu com Lombroso. Esse
autor e seus seguidores acreditavam que as diferenças entre homens e mulheres é que
influenciavam o grau de e o tipo de envolvimento de mulheres com os crimes.
A crença nas diferenças condicionadas pela biologia e pela fisiologia
como explicações para o comportamento feminino, condizente com
noções populares largamente difundidas, recebeu o aval cientifico,
fundamentando as primeiras teorias sobre o crime feminino. Buscava-se
explicar o fenômeno do envolvimento da mulher com a criminalidade
pela idéia de desvio sexual. Para ela, duas possibilidades opostas se
apresentavam: ser mãe ou prostituta. As jovens criminosas eram mais
representadas nesta segunda opção. Mesmo em casos de assalto ou furto,
as explicações privilegiavam a repressão sexual ou a histeria feminina, e
a delinquência das mulheres era patologizada. (ASSIS, 2001, p. 28-29).
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As teorias modernas, principais responsáveis pelo pensamento criminológico
ocidental, privilegiaram a estrutura social como responsável pela origem da
“delinquência”. Um aspecto importante é a especificidade dessas teorias, pois elas negam a
dimensão de gênero em suas análises. Dessa forma, por meio do esquecimento das
mulheres nesse universo teórico, se intensificou o “machismo”, pois ao se reforçar a
estrutura social como responsável pela “delinquência” os adolescentes do sexo masculino
passaram a ser considerados como resistentes, fortes e heróis. (ASSIS, 2001).
A tendência dos estudos tradicionais é de considerar a mulher dentro dos conceitos
também tradicionais. Por meios desses, tentam explicar as diversas modalidades de crimes
a partir da condição física das mulheres, da sua ocupação, e principalmente da sua
condição de subalternidade social. Assim, as mulheres são postas em um patamar de
vitimização, quando sofrem a violência, ou de agentes ativas do crime, quando o praticam,
mas considerando os fatores biológicos. Os crimes elencados como aqueles praticados por
mulheres são, portanto: aborto, prostituição, infanticídio e etc. Na verdade, a perspectiva
crítica nos mostra os rompimentos com essa visão tradicionalista ao considerar que assim
como a mulher rompeu com paradigmas, se inserindo e conquistando espaços públicos,
entrando no mercado de trabalho, a prática de crimes também mudou, não se enquadra
mais na classificação dos que eram anteriormente cometidos, ou que estavam em
consonância com o papel social destinado as mulheres. (SILVA, 2012).
Diante do exposto, apreendemos que a inserção das adolescentes, autoras de atos
infracionais, na prática de atos infracionais, durante muito tempo passou pelas mesmas
interpretações que os crimes praticados por mulheres adultas. Atualmente, se constata que
as adolescentes, tem rompido com as tendências tradicionais e com os estereótipos
construídos historicamente e socialmente. No entanto, também é preciso afirmar que
adolescentes autoras de ato infracional institucionalizadas, ao contrário do que pensa o
senso comum, são responsabilizadas pela prática do ato infracional que cometem. Ao ser
determinada a aplicação da medida socioeducativa de internação pelo judiciário, ela
permanece na instituição responsável pela execução da medida sendo avaliado a cada seis
meses, podendo receber progressão ou manutenção da mesma, considerando a
particularidade de cada caso.
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2.2 Quando elas transgridem as regras: trajetórias de vida das adolescentes autoras de ato
infracional no RN.

Nesta seção exporemos as histórias de vida, os quais estamos denominando de
trajetórias de vida de duas adolescentes autoras de atos infracionais que cumprem MSE no
CEDUC Pe. João Maria, a partir da fala das mesmas, da história que elas contam a respeito
de si. As adolescentes serão retratadas por pseudônimos para que possam ser resguardadas
em suas identidades. As entrevistas ocorreram na própria unidade de internação, na sala da
equipe técnica e com a presença, em alguns momentos, das técnicas que se encontravam lá,
em virtude de não existir um local mais adequado para isso. Pôde-se constatar que mesmo
em meio a um ambiente hostil para a realização das entrevistas que necessitariam
“provocar” nas adolescentes o desejo de falar sobre suas vidas, não foi preciso um grande
esforço da pesquisadora, já que as adolescentes se mostraram solícitas e ansiosas por um
momento de “desabafo”, de estar com alguém com quem pudessem falar e de alguma
forma “confiar” suas histórias.
É importante destacar que além do perfil socioeconômico, político e cultural já
analisado, os fragmentos de vida, nos dão uma dimensão da realidade de graves violações
de direitos que essas adolescentes sofreram juntamente com suas famílias no decorrer de
suas vidas, além de revelarem situações de violência doméstica, experiências de privação
material (pobreza), motivações para prática dos atos infracionais e as perspectivas para o
futuro. Constatou-se também uma profunda invisibilidade desses sujeitos e ausência de
políticas públicas que alcançassem essas adolescentes antes delas se inserirem no cenário
de violência.

2.2.1 A trajetória de vida de Maria.

Maria tem 16 anos, e está no CEDUC Pe. João Maria desde os 15. Chegou com
marcas de punhaladas nos seios e com muitas dores. Durante os primeiros meses
cumprindo a medida de internação, em virtude do ato infracional cometido (Latrocínio), foi
acometida de várias crises de depressão, segundo ela teve visões com a pessoa a qual
matou, e até hoje se mantem utilizando tranquilizantes, receitados pelo psiquiatra, mas já
se considera bem melhor de saúde do que no início da medida. Maria é uma adolescente
meiga, calma, educada, fala baixo, e sempre sorri, é solícita a tudo que as técnicas lhe
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pedem e é muito querida pelos funcionários do CEDUC Pe. João Maria. Participa de todas
as atividades, do teatro, já tendo se apresentado em alguns eventos externos quando o
grupo foi convidado. Maria não tem histórico de evasão. É comum ouvir dos técnicos do
CEDUC que não acreditam como ela foi se envolver com o ato cometido, e mesmo sendo
um ato de gravidade extrema, é unânime ouvir também que acreditam em sua
“recuperação”, pois pensam que ela tem boa índole, e pode melhorar de vida, pois tem
força de vontade, é uma menina gentil, sempre disposta a ajudar.
Mas apesar de Maria conseguir guardar essa ternura a qual todos se referem, a sua
vida é marcada desde a infância por violências. Sobre a infância e adolescência, e a relação
com a família, Maria nos disse:
Não foi muito boa não, mas... Quando eu era pequena meu pai dava
muito na minha mãe, minha mãe sofria muito na mão dele, do meu pai.
Aí, minha mãe deixou ele. Ele dava muito na gente. Hoje, minha mãe
precisa das coisas pra gente, ele trabalha, mas ele não dá. Eu morava com
a minha mãe. Eu e mais cinco. Uma agora mora na cadeia, dois mora com
minha mãe e a mais velha mora na casa dela. Meu pai bebia muito. Foi
difícil na infância e tá sendo difícil até aqui. Eu não consigo lembrar nada
de bom. A gente dormia nas calçada, as vezes a gente ia pra escola, as
vezes a gente num ia. A gente morava em M19. e depois a gente foi pra R.
Minha mãe foi falar com ele pra ele dá pensão, mas ele disse que ia pra
cadeia, mas não dava. Ela não tinha emprego. Minha relação só não era
boa com o meu pai. Uma vez minha irmã subiu no muro pra bater com
um pau nele porque ele vivia ameaçando minha mãe e batia muito na
minha mãe. Ele morava com a gente, mas bebia e ameaçava a gente. Às
vezes a gente dormia nas calçadas, na rua, com medo dele fazer alguma
coisa com a gente. Minha mãe deixou ele e a gente foi morar em R.
Quando a gente foi pra R. as coisas melhorou um pouco. Lá a gente
voltou a estudar e aí eu comecei a ter um sonho. Meu sonho é ser
delegada.

Como se pode perceber a partir da fala de Maria, a sua infância e adolescência foi
marcada pela violência doméstica praticada pelo pai, dependente químico, que além de
violentar a mãe de Maria, agredia também aos irmãos e os ameaçava. As ameaças definiam
os dias nos quais ela e os irmãos dormiam em casa ou eram levados para fora de casa pela
mãe, a qual acreditava estarem mais seguros nas ruas, nas calçadas, como afirma Maria, do
que dentro de casa com o pai.
No momento de consulta ao PIA de Maria, no seu prontuário na unidade, não
encontramos nenhum registro de atendimento realizado pela rede socioassistencial em
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Os munícipios e bairros aos quais as adolescentes se referem em suas falas estarão sinalizados apenas pelas
iniciais das palavras para resguardarmos as adolescentes em suas identificações.
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nenhuma das cidades nas quais Maria e sua família residiram. Nem mesmo algum
atendimento realizado pela escola em articulação com outros serviços, Conselho tutelar, ou
a delegacia tendo em vista as ameaças de morte que sofriam constantemente. Dessa forma,
podemos entender que a família de Maria sobreviveu a essas situações de violência
sozinha, pois não houve intervenções registradas em seu prontuário e nem mesmo na fala
de Maria durante a entrevista.
Quanto à experiência de trabalho, Maria nos relatou situações gravíssimas nas quais
se encontrava em exploração sexual, sem que tivesse noção do que isso significava para
sua vida. Segue o relato:
Já trabalhei como doméstica em P. e em M. Desde os 14 anos eu trabalhei
como doméstica. Trabalhava todo dia na casa das pessoas e ganhava uns
R$ 60,00 por semana. Em P., eu morava na casa do homem que eu
trabalhava e ele não pagava certo. Como ele eu num tive nada, tive com
os outros que ele ajeitou... Eu era tipo filha dele e ele me vendia. Os homi
pagava a ele e ele passava uma parte pra mim. Eu trabalhava na casa dele
e ele me vendia. Eu nunca cheguei a dizer que não ia pra alguma coisa
que ele arranjasse. Eu só ficava com homem casado. Eu ia porque eu
precisava de dinheiro.

Apreende-se dessa fala de Maria que a situação socioeconômica de sua família,
motivou a saída de casa para trabalhar como doméstica. O que já consideramos como uma
situação grave, já que o trabalho não era protegido, e a afastava da vida escolar. Além
disso, a remuneração não era equivalente ao tipo de trabalho exercido, não havia registro
na CTPS, e não se restringia as atividades domésticas e sim a mais exploração a partir de
atividades sexuais, exploração sexual infanto-juvenil. Segundo Maria, ela se submetia a
todas as essas situações para poder guardar algum dinheiro e comprar o que precisava e
também apara ajudar sua família. A pessoa que agia como cafetão nunca foi denunciado e
nem mesmo responsabilizado pela atividade criminosa, utilizando-se da adolescente.
Após essa experiência, Maria, continuou realizando programas, em um desses,
ocorreu à prática do ato infracional pelo qual responde atualmente. Maria contou que foi
abordada por um homem em uma estrada de determinado município do RN, acompanhada
de sua irmã. O homem ofereceu R$ 100,00 pelo programa e a levou com sua irmã para a
casa dele na praia. Ao término do programa só quis pagar R$ 20,00. Maria o ameaçou e
disse que chamaria a polícia se ele não pagasse o que prometeu. Nesse momento o homem
a feriu com uma faca e ela correu com a irmã para a área de lazer da casa. A irmã
conseguiu pegar a faca e Maria disse que ela corresse, enquanto Maria se defendia dele.
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Maria o esfaqueou e fugiu com a irmã. Algumas semanas depois Maria foi apreendida e
levada ao CEDUC Pe. João Maria, e sua irmã por ser maior de 18 anos, foi levada a
penitenciária feminina.
Para Maria a vida no CEDUC Pe. João Maria não faz muito sentido. Ela está lá para
responder pelo ato que cometeu, mas sente que o cumprimento da medida não está
adiantando muito, na linguagem dela. Ou seja, é como se o objetivo da MSE não tivesse
sendo cumprido já que ela mesma não percebe mudanças significativas na sua condição de
vida lá e/ou fora. Ela diz: “Tá adiantando nada não. Eu choro todo dia, hoje mesmo chorei
lá no colégio conversando com o coordenador. Ele sabe de tudo que aconteceu. As pessoas
lá me ajudam. Tem dia que minha cabeça tá cheia, não aguento não” e quanto ao futuro:
Eu acho que eu sou uma guerreira, porque tô lutando, lutando. Aqui tem
gente que não aguenta, um dia desses uma menina aí ficou louca. Eu
também tô tomando remédio, porque é difícil demais ficar aqui. Eu quero
estudar, ter uma chance, trabalhar, ajudar minha mãe. Sair daqui.

2.2.2 A trajetória de vida de Joana.

Joana, à primeira vista, intimida. Com um olhar sério e observador, uma
adolescente de poucas palavras, mas de uma presença marcante. É aquela adolescente que
quebra todos os paradigmas da mocinha recatada e meiga. Aprendeu desde cedo que ela
deve decidir o que fazer ou os outros decidem por ela. A história de vida de Joana mostra a
realidade cruel de crianças e adolescentes da família da classe trabalhadora empobrecida
do nosso país. Crianças que assim como Joana, com doze anos incompletos na época em
que praticou o primeiro ato infracional, não tinha dimensão do que isso significaria para
sua vida. O envolvimento com a violência se mistura com a sua história porque conviveu
com a violência sempre muito de perto. Uma violência que não é o crime por si só, mas a
violência social, a falta de emprego para os pais, o tráfico de drogas como alternativa mais
fácil para garantir o sustento da família, as rixas entre inimigos por disputa de território ou
por relações amorosas. Sim, uma adolescente vivendo todas essas situações. A respeito da
infância e adolescência, e da relação familiar, Joana diz:
A minha infância era boa, só estudava, ficava no colégio e tinha um
projeto que eu participava. Eu morava com a minha mãe, meu pai e meu
irmão. Eu participava do tributo, que era tipo o PETI. Tudo foi bom na
infância. A gente morava nas Q. Era tudo simples, mas não faltava nada
não. A gente recebia Bolsa-família, meu pai trabalhava. Era bom morar
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nas Q. Eu era mais de ficar em casa porque era favela lá, era perigoso, aí
ficava mais em casa mesmo. Quando eu era adolescente eu não tinha
mais medo, com doze anos eu saí das Q. e fui morar com meus pais em
FC. Por que eu tava ameaçada nas Q. Lá em FC. não me envolvia com
ninguém não. Saímos das Q., porque eu tinha sido presa. Conheci meu
namorado lá, ele vendia drogas e fiz um assalto, aí fui presa, com doze
anos. Começei a traficar. Nesse assalto ele conseguiu sair e eu não
consegui sair do ônibus. Me levaram direto pra delegacia. Tinha umas
três ou quatro pessoas na parada, eu tava armada e passei a arma pra ele.
Ele pediu pra eu deixar ele na parada e eu tava com droga, aí passei pra
ele, quando ele subiu no ônibus, subi atrás dele. Disso que aconteceu
meus pais acharam melhor sair das Q. Eu tava me envolvendo demais. Lá
em FC. não era mais favela, era perto, mas não era favela. Mas eu achava
FC. mais perigoso... Antes de eu ser presa, por 157 eu já tinha sido pega
uma vez por furto. A gente mudou pra outra casa... aconteceu algumas
coisas, aí mudamos pra P. Meu pai começou a se envolver com drogas,
ele teve problemas, aí pra ele não morrer a gente se mudou pra P. Meu
pai já não tava mais trabalhando direito, as coisas começou a ficar ruim.
E eu sempre roubando, meu pai sabia, mas... minha mãe passou só um
mês em P., porque era muito difícil as coisas lá, aí mudou de novo, fomo
pra CM. Lá eu fui presa, aí vim pra cá. Sempre fui bem em casa, mas
com a minha mãe começou a ficar ruim, porque minha mãe dizia que eu
tava dando exemplo ruim pra o meu irmão menor. Quando meu pai
vendia droga, ela não gostava, mas já ajudou algumas vezes. (JOANA,
17anos).

A partir do relato de Joana é possível perceber como a infância dessa adolescente e
sua adolescência foi “roubada”, comprometida, pois desde tenra idade se deu o
envolvimento com a prática de atos infracionais. Inicialmente podemos nos questionar
sobre a ausência de proteção em relação a sua família, o lugar dessa família na vida de
Joana, no entanto, entendemos que a família também se encontrava na condição de
desproteção, sem emprego, fragilizada na sua função protetiva e de certa forma provedora,
em virtude da falta de recursos financeiros. Mais uma vez, constata-se a ausência da
intervenção do Estado, no que se refere aos serviços básicos de atendimento a população.
Na consulta ao PIA da adolescente se constatou que não há registros de atendimento do
Conselho Tutelar, o qual deve atuar nas situações de violação de direitos, e nem mesmo de
serviços como CREAS ou CRAS, já que a situação da família era bem precária, e os
vínculos estavam na iminência de ser fragilizar dada a situação de violação anunciada.
Joana está com 17 anos, desde os 13 anos, conhece o CEDUC Pe. João Maria, pois
já cumpriu medida socioeducativa em meio fechado quatro vezes. Ou seja, durante toda a
sua adolescência teve entradas e saídas na unidade, no sistema socioeducativo. Esse fato
repercutiu na vida escolar da adolescente, uma vez que quando não está cumprindo MSE
afirma estar matriculada de forma regular na escola, mas no momento que praticou os atos
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infracionais houve uma quebra na dinâmica da vida escolar. O relato mostra como a
adolescente se percebe nesse contexto:
Estudei até o oitavo ano. Eu ia bem na escola, mas de uns dois anos pra
cá eu não consegui mais estudar. Sempre que minha mãe fazia minha
matrícula, eu era presa. Aí perdia a escola. É a quarta vez que eu tô aqui
no CEDUC. A primeira vez que eu vim tinha treze anos. Eu sempre
estudei, sempre tirei notas boas, mesmo fumando maconha. Só parei de
estudar há uns dois anos.

No que se refere à experiência de trabalho, Joana disse que é difícil trabalhar e
estudar porque não resta tempo para aproveitar a vida. Uma madrinha de Joana, dona de
um restaurante, permitiu que a adolescente trabalhasse como garçonete, mas a experiência
não durou muitos meses. Joana, voltou a usar droga, e a traficar porque segundo ela
precisava ter mais dinheiro para comprar aquilo que seus pais não tinham condições de lhe
dar. Segue o relato da adolescente:
Sim, fui garçonete, no restaurante da minha madrinha. Eu gostei de
trabalhar lá, porque ia até uns policial lá, mas eles sempre me
respeitaram. Eu fiquei lá uns três meses, mas sai porque comecei a me
envolver com outras pessoas. Também já vendi jornal. Como garçonete
ganhava R$ 50,00 por semana. Mas eu gostava de usar droga, e também
passava o dia ocupada, não tinha tempo de me diverti. Eu estudava de
manhã e depois ia pra lá pra o restaurante à tarde e saia umas dez da
noite.

Quando questionada sobre a motivação em relação à prática de atos infracionais,
Joana afirmou: “No início era curiosidade e a vontade de ter dinheiro pra ter minhas coisas,
ter meu dinheiro, para comprar o que minha mãe não podia dar”.

Apreende-se da

experiência de Joana, assim como de outros e outras adolescentes que as infrações
praticadas revelam o quanto o ato infracional se relaciona as “vulnerabilidades” ou a
situação socioeconômica que vivenciam antes de cumprirem qualquer MSE. Observa-se
ainda que as violações de direitos fazem parte da história deles.
Para Tejadas (2007) o cometimento do ato infracional possui inúmeras
determinações, por isso mesmo, não podemos atribuir a ele uma única causa, tendo em
vista que é construído socialmente. Compreender o fenômeno nos impele considerar os
aspectos estruturais relacionados ao contexto de vida e social mais amplos, as
oportunidades e acessos aos serviços sociais, aspectos subjetivos e familiares, bem como
os que se referem aos grupos aos quais o/a adolescente se filiam, fazem parte.
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Nesse sentido, entendemos que somente a inclusão dos e das adolescentes no
sistema socioeducativo como forma de resposta social ao ato infracional cometido, não é
capaz de produzir mudanças significativas na vida desses sujeitos, conforme nos mostra as
trajetórias de vidas das adolescentes as quais esboçamos até esse momento. Dessa forma,
nos questionamos e buscamos ao decorrer desse trabalho, constatar quais as respostas que
são dadas pelo Estado à prática de atos infracionais cometidos por adolescentes (de ambos
os sexos/gêneros), e de que forma se constroem as políticas de atendimento, como isso tem
sido abordado junto à sociedade. O que tem sido realizado para enfrentar essa realidade?
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3. O/A ADOLESCENTE AUTOR/A DE ATO INFRACIONAL NA REALIDADE
BRASILEIRA: determinantes históricos que condicionaram a relação entre
proteção e a violação de direitos.
3.1 A adolescência na perspectiva da construção histórica: contribuições para uma reflexão
crítica sobre os/as adolescentes autores/autoras de atos infracionais.

A adolescência neste trabalho se configura como uma categoria fundamental para
análise, uma vez que buscaremos nos aprofundar nas questões relativas às violações de
direitos que incidiram sobre as adolescentes autoras de ato infracional que cumprem as
medidas de privação e restrição de liberdade no RN.
Considerada um tema polêmico na contemporaneidade, a adolescência divide
opiniões e encontra divergências quanto a sua conceituação nas diversas áreas que atuam
com a população que integra essa faixa etária. Trassi (2006) indica que mesmo diante da
dificuldade referida, foi possível o consenso ao considerar que a adolescência se inicia na
fase da puberdade com as mudanças orgânicas que se revelam no corpo, e isso tem sido
aceito pelas diferentes especialidades, tais como medicina, psicologia, antropologia, em
estudos mais sistemáticos sobre essa fase da vida.
O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) estabelece as faixas
etárias para definir juridicamente a infância, que está entre zero e 12 anos, e a adolescência
entre 12 e 18 anos, enquanto a Convenção dos Direitos da Criança a define apenas criança
como sendo “qualquer pessoa menor de 18 anos, salvo se as leis nacionais determinem que
a maior idade se atinge mais cedo” (LISBOA, 2008).
No entanto, considerar essa fase da vida apenas pelo viés biológico/ endócrino é
restringi-la as mudanças orgânicas enquanto definidoras do ser. De acordo com Becker
(2008) para o sistema ideológico dominante, o adolescente em desenvolvimento é um ser
em constante conflito o qual atravessa uma “crise” que se origina basicamente com as
mudanças no corpo aliado aos fatores pessoais e os conflitos familiares alcançando a fase
adulta quando bem adaptado à estrutura da sociedade.
Para esse autor, são essas teorias que pretendem estudar a adolescência que
fortalecem e defendem a preservação do sistema, pois se torna difícil enfrentar os
questionamentos que explodem na adolescência, cabendo, para se tornar mais fácil, aplicar
a essa fase de questionamentos, e mudanças, um rótulo de “crise normal” e definir as
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regras para a sua resolução. Além disso, é por essa via que se descarta a possibilidade de
refletir sobre os fatores econômicos, sociais, e culturais que incidem no que se denomina
“crise” da adolescência.
Na verdade, essas teorias tendem a um reducionismo da realidade, pois hoje,
percebe-se que não existe apenas uma adolescência, mas várias, pois o próprio conceito de
que ela é universal se configura como questionável. Basta considerarmos as formas de
vivencia-las em nossa sociedade. Certamente uma criança e adolescente da classe
trabalhador empobrecida, com os pais ou outros responsáveis desempregados, têm a
experiência da adolescência menos prolongada, já que precisarão conseguir sustento para
sua família, ao contrário de uma criança ou adolescente de classe média alta, os quais terão
a dependência familiar e o acesso a serviços básicos garantidos, podendo prolongar o
período caracterizado pela adolescência. A visão social dessa fase da vida afirma
As desigualdades e a injustiça social se refletem profundamente na
adolescência. O jovem de classe mais pobre já chega a adolescência com
grandes desvantagens: atravessa-a com muita dificuldade, frequentemente
sem poder nem sequer pensar em conflitos familiares, sexuais ou
mudanças no corpo, pois têm necessidades básicas mais prementes a
serem resolvidas, como conseguir roupa e comida; e suas perspectivas e
opções para o futuro são muito limitadas. (BECKER, 2008, p. 59)

Nesse sentido, consideramos importante destacar a perspectiva sócio-histórica na
abordagem sobre a adolescência, e sua contribuição para uma reflexão critica uma vez que
a partir dela a fase humana em questão, passa a ser percebida não só por meio de
parâmetros biológicos, como idade e desenvolvimento cognitivo, mas também a partir do
conhecimento das condições sociais que influenciaram na construção de determinada
adolescência. (CALIL, 2003). A Psicologia sócio-histórica tem se destacado como um
ramo dentro da Psicologia que fundamenta-se no Marxismo e adota o materialismo
histórico e dialético como filosofia, teoria e método. Ela concebe o homem como
[...] ativo, social e histórico; a sociedade como produção histórica dos
homens, que através do trabalho, produzem sua vida material; as ideias,
como representações da realidade material; a realidade material, como
fundada em contradições que se expressam nas ideias; e a história, como
o movimento contraditório constante do fazer humano, no qual, a partir
da base material, deve ser compreendida toda a produção de ideias,
incluindo a ciência e a psicologia (BOCK, 2002, p. 17, 18).
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De acordo com Bock (2002) a psicologia tradicional não tem sido capaz de discutir,
quando se trata de fenômenos psicológicos, a respeito da vida, das condições sócioeconomicas e culturais nas quais se inserem os homens e assim acaba contribuindo para
ocultar essas condições. A autora mostra que essa área do conhecimento nasceu atrelada a
interesse dos grupos dominantes, como forma de exercer o controle sobre os grupos
sociais, a capacidade produtiva dos trabalhadores, a distribuição de crianças nas classes
visando garantir o aprendizado e disciplina, sistematizando o conhecimento sobre o
desenvolvimento das crianças como natural e não como um processo construído
socialmente pelo desenvolvimento de atividades humanas. Além disso, tem naturalizado o
que é social, e tomado as diferenças entre os homens como algo natural, justificando as
desigualdades sociais.
Nesse sentido, a Psicologia sócio-histórica se revela como uma perspectiva crítica
já que supera a neutralidade das análises positivistas e idealistas da realidade, passando a
examinar os objetos buscando entendê-los em sua totalidade, acompanhando o movimento
e transformação dos fenômenos e processos sociais, considerando a contradição existente
em todos os objetos. O trabalho e as relações sociais são definidos como categorias básicas
para a compreensão do homem e da sociedade. Considera-se o homem como ser histórico,
o qual se insere em um contexto social por meio de sua atividade, definida por sua inserção
nela.
A relevância dessa perspectiva para nossa análise acerca da adolescência como
categoria social e historicamente construída se dá pela sua oposição ao caráter
naturalizante que ainda se encontra como elemento inserido no interior de algumas teorias.
O caráter naturalizante da adolescência deve ser enfrentado por que ele nega o caráter
histórico dos fenômenos sociais e humanos, uma vez que o lugar do adolescente ou do
jovem pode ser considerado como universal e natural, independente da classe social, do
período histórico que ele vive, e de sua realidade concreta. (GONÇALVES, 2003).
Partindo dessas considerações iniciais, é notório ao leitor a concepção de
adolescência adotada neste trabalho. Ela é entendida como uma construção histórica, que
teve seu significado determinado pelas mediações estabelecidas entre a cultura e a
linguagem, influenciando na constituição dos sujeitos. Tal concepção permite a
compreensão da totalidade dessa fase da vida humana. Dessa forma, rompe-se com as
ideias e teorias da psicologia tradicional que naturalizam e patologizam a adolescência
desconsiderando os aspectos sociais geradores dessa fase humana, tendo em vista que ela
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não é uma fase homogênea, desenvolvida de forma linear para todos os sujeitos, mas deve
ser compreendida como uma variante de diversos determinantes sociais. Sendo assim, sua
duração e vivência podem ocorrer de formas significativamente distintas, dependendo da
origem social, de gênero, raça, etnia, das experiências de cada pessoa e etc.
Ao tratarmos da adolescência no Brasil não devemos homogeneizá-la em virtude
das profundas desigualdades sociais, regionais e culturais presentes no país. Quanto aos/as
adolescentes autores/as de ato infracional institucionalizados em unidades de cumprimento
de medidas socioeducativas, eles e elas estão dentro das estatísticas nas quais ainda são
considerados “menores” não só pelo senso comum como também pela mídia
sensacionalista em decorrência da condição em que se encontram.
A utilização do termo “menor” ainda é comum, como foi dito acima, para se referir
a crianças e adolescentes sob a tutela/ responsabilidade do Estado, embora o ECA tenha
trazido mudanças não só quanto a nomenclatura, mas também quanto a condição de sujeito
de direitos. A manutenção no uso do referido termo não é destinada a toda criança e
adolescente, mas aqueles que vivem em situação de rua, empobrecidos, ou que estão
temporariamente nas instituições de acolhimento, ou nas unidades de medida
socioeducativa, conformando a identidade desses sujeitos, o que se configura como uma
violação aos direitos desse público no que se refere a ser sujeito, independente da sua
condição socioeconômica ou qualquer outra. Essa identidade social foi determinada
historicamente e transformou-se em um instrumento de domínio sobre esse segmento
populacional, atuando de forma modeladora em sua subjetividade.
Adolescentes autores/as de atos infracionais chegam às instituições para o
cumprimento das medidas socioeducativas de internação ou Semiliberdade, após ser
proferida a determinação do juiz da Vara da Infância e da Juventude. Portanto, falar sobre
o/a adolescente institucionalizado/a não é falar sobre qualquer adolescente, pois eles estão
subordinados às normas de uma instituição, privados/as ou restrito/as de ir e vir,
privados/as ou restritos/as de liberdade.
As histórias de vidas dos adolescentes autores/as de atos infracionais mostram que
mesmo antes de cumprirem alguma medida socioeducativa já eram privados em seus
direitos fundamentais como alimentação, educação de qualidade, acesso a bens e serviços
os quais não poderiam pagar e até mesmo a segurança, lazer e esporte, conforme foi
possível observar e analisar em nossa pesquisa realizada em 2010 com os adolescentes
privados de liberdade no CEDUC Pitimbú.
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Dessa forma, consideramos importante desmistificar o uso do termo “menor” e a
questão da violência associada ao/a adolescente autor/a de ato infracional, pois o que se
constata é que as analises sobre esse público e o clamor pela punição severa não levam em
consideração aspectos centrais no cenário atual de barbárie e naturalização da pobreza e da
desigualdade social, como a violação de direitos que incide sobre os adolescentes
provenientes da classe trabalhadora.

3.1.2 De menor à adolescente: os estigmas que acompanham a infância e adolescência
pobre no Brasil.

Crianças e adolescentes pobres no Brasil são considerados como uma ameaça
constante. Esse segmento populacional, estereotipado em virtude de suas condições de
vida, violados em seus direitos mais básicos, como alimentação, moradia, educação e etc.
recebem não qualquer denominação, mas propositadamente são conhecidos como menores
e não como crianças e adolescentes. Eles e elas são os que estão fora da escola, ou nos
sinais de trânsito pedindo “um trocado” a quem pare nos semáforos das zonas urbanas.
Eles e elas são os que têm seus responsáveis sem escolaridade e emprego, ocupando as
zonas periféricas, os morros, os barracos.
O “menor” está inserido na mesma faixa etária da criança e do adolescente, mas se
configura como uma exceção, já que está no rol daqueles e daquelas que eram
considerados/das em “situação irregular” em função da “desestruturação” da família. Essa
desestruturação foi e ainda é até os dias atuais um termo a partir do qual se faz referência
as famílias da classe trabalhadora empobrecida. O que resta para a infância e a
adolescência pobre brasileira é essa diferenciação, socialmente construída e não natural,
através do termo “menor”, o qual tem outras derivações como “pivete”, “trombadinha” ou
“delinquente”, contribuindo para o fortalecimento da permanência desse estigma herdado
do período do 1º e 2º Código de Menores no Brasil. A partir disso, é possível perceber a
criação de mitos culturalmente apresentados como imutáveis por meio, por exemplo, dos
“pivetes” considerados perigosos na realidade da vida urbana e da violência. São
considerados seres perigosos que precisam se contidos para não ameaçarem a ordem e a
paz. (JÚNIOR, 1992).
Faleiros (1987) alerta para o que se deve considerar em relação aos fundamentos
da situação da criança e do adolescente pobre no Brasil, pois é necessário situá-los na
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ampla rede de relações desiguais e refletir sobre que propostas são oferecidas a esse
segmento. O autor afirma que a violência está relacionada ao modo de produção
capitalista, sua estrutura e dinâmica, fundada nas relações de exploração e dominação.
Sendo assim, o conjunto das relações sociais tem sua história e raiz no modo de produzir
dessa sociedade.
Apreendendo a infância e adolescência pobre como resultante desse modo de
produção, e o estigma que recaiu sobre esse segmento populacional é que Faleiros (1987)
vai discorrer sobre o que chamou de “fabricação do menor”. Para ele há seis caminhos os
quais explicam essa construção social no uso e permanência de uso do termo. O primeiro
se dá pela ordem divina, por meio da visão a qual aponta a existência do menor como um
desvio, uma anormalidade da consciência do homem com relação a uma ordem superior
divina. Nessa visão a família é a principal responsável pela reprodução ideológica dessa
ordem, ensinando sobre o temor a Deus; o segundo é a fabricação do “menor” pela
criminalização da pobreza. Nessa, as classes dominantes não reconhecem que a reprodução
da exploração é a causa das desigualdades sociais, e o pobre é considerado incapaz de ser
rico, sendo a questão social concebida como natural. Para que o pobre não se rebele é que
se faz o controle social através da ideologia da submissão, assistência e repressão; o
terceiro é a fabricação do “menor” no trabalho, na qual o trabalho da criança e do
adolescente constitui um dos recursos que as famílias pobres utilizam para garantir sua
sobrevivência. Nesse sentido o “menor” trabalha face às condições de pobreza da família e
não em razão da “desestruturação” da mesma.
O quarto caminho para fabricação do “menor” é o da rua, na qual ele é considerado
uma ameaça. É na rua que ele busca espaço para obter através de pequenos comércios e
serviços, meios para sobreviver, vendendo sua produção caseira, jornais, balas, prestando
serviços como de engraxate, vigia, e etc. mas a rua não é um espaço neutro, tem repressão,
eles precisam se proteger; o quinto é a fabricação do “menor” pela escola. A principal
razão pela qual crianças e adolescentes são expulsos da escola é a relação econômica e
social de desigualdade. Crianças deixam de ir a escola porque necessitam trabalhar. Assim,
a família que tem maior renda tem maior possibilidade de proporcionar a criança tempo na
escola, o que revela a relação de tempo e condição desse segmento se dedicar aos estudos;
Por fim, o sexto caminho de fabricação do “menor” é pela institucionalização jurídicoassistencial. É nas instituições que quase sempre, se pode afirmar, há a fabricação da
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“delinquência”. As instituições ao invés de ressocializar, excluem e marginalizam e ao
invés de proteger, estigmatizam.
A definição do que seria o “menor” não era destinada para caracterizar qualquer
criança e adolescente, ou seja, não foi pensada para classificar a população infanto-juvenil
em um sentido geral. É preciso ter claro que essa definição recaía sobre o segmento
populacional que se encontrava em “situação irregular”. Essa visão e caracterização que
estigmatizava o público em pauta subsidiou a tese elitista da “indissociável e natural”
relação entre a pobreza e criminalidade. Dessa forma, é possível compreender as razões
pelas quais as formas de assistência e de proteção partiam também de um viés
discriminatório. (BIDARRA; OLIVEIRA, 2007).
Essas concepções acerca da menoridade brasileira não podem ser desconsiderados,
pois ainda são reproduzidas pela mídia comercial, por profissionais e pela sociedade,
mesmo com uma legislação tão avançada como o ECA, a qual trouxe um novo paradigma
em contraposição a categoria “menor”. São essas crianças e adolescentes, considerados
menores que
Em verdade, incomodam por trazer à tona nossa miséria cotidiana.
Exemplificam o rosto de um país que não soube construir uma história
ética pautada no respeito humano. Imersos em uma voraz lógica de
mercado, os respeitáveis “cidadãos brasileiros” não param para pensar
sobre o porquê daquelas crianças estarem perambulando pelas ruas, e
quais são as consequências perversas do olhar negativo e raivoso que
lançam sobre elas, Constrói-se uma visão equivocada em que se
mascaram como exceção as reais características de um país marcado pela
desigualdade e crescente pauperização de sua população. Afinal, qual o
perfil da maioria das crianças e adolescentes brasileiros, e até onde se
diferencia dos rostos dos “pivetes” que circulam pelas cidades?
(JÚNIOR, 1992, p. 14)

Para que possamos situar a criança e o adolescente pobre no Brasil e as políticas de
atendimento em âmbito nacional, a seguir apresentaremos um breve resgate histórico,
dentro de um recorte temporal, a partir da década de 1960, quando se instala a Ditadura
Militar até os dias atuais, nos quais se instituiu o ECA e o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo.

3.2 DA REVOGAÇÃO DO 2º CÓDIGO DE MENORES AO ECA: Novos parâmetros
para efetivação das políticas voltadas ao atendimento do/a adolescente autor/a de ato
infracional
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Na década de 1960, crianças e adolescentes oriundos da classe trabalhadora
empobrecida, que deveriam ser alvos da proteção do Estado, eram desrespeitados em sua
dignidade humana, sendo reprimidos por ações de cunho higienista da polícia enquanto
aparelho formado e responsável pela ordem e pela moral. O Estado estava configurado
como expressão dos grupos dominantes quando irrompeu no país o golpe de 1964,
resultando na atuação de um governo autoritário, o qual por meio de mecanismos
legislativos e institucionais estabeleceu estratégias baseadas na ideologia de modernização
que eram necessárias a implementação da nova ordem capitalista. A questão social que em
governos anteriores era tratada ora como questão de polícia, ora como uma questão política
passa a ser tratada como caso de polícia sendo baseada no binômio “repressão-assistência”.
A população brasileira foi totalmente excluída do processo decisório e as políticas sociais
passaram a ser utilizadas como mecanismos de controle da sociedade civil. (OSTERNE,
1989).
O regime militar necessitava de um ambiente de “paz social” para realizar os planos
relativos à acumulação do capital. Nesse sentido as políticas garantiam os mínimos
necessários à população e não interessava naquele momento e diante desse contexto uma
politica que não fosse compensatória verticalizada pelo Estado e à revelia da vontade
popular.
Nesse pano de fundo é que foi criada a Fundação Nacional do Bem-estar do Menor
(FUNABEM), idealizada no contexto da Política Nacional de Bem Estar do Menor
(PNBEM). A referida fundação nasceu sob a influência da ideologia de Segurança
Nacional e a partir desse momento, buscava-se priorizar os programas que visassem à
integração do “menor” a comunidade com assistência a sua família, inclusive podendo este
ser colocado em lares substitutos, Faleiros (2009).
No entanto, percebe-se o teor do investimento se pautava, na verdade, pelo controle
social e arrefecimento de qualquer possibilidade de ameaça a ordem. Afirmava-se que a
FUNABEM não havia sido criada para internar crianças e adolescentes, considerados
menores, mas sim para protegê-los da própria família, auxiliar os juízes de menores, dar
assistência técnica e financeira aos estados, municípios e entidades públicas e privadas que
as solicitassem, além de atualizar métodos de reeducação de menores “abandonados” e
“infratores” ou portadores de graves problemas de conduta. Já nesse período a família era
considerada o “núcleo celular da sociedade” recaindo sobre ela a difícil missão e obrigação

52

moral de dar o suporte necessário aos seus filhos para que esses não tivessem
comportamentos anti-sociais. (OSTERNE, 1989).
Os atendimentos desenvolvidos as crianças e adolescentes inseridos na categoria
“menor” ocorriam por meio de postos de triagem e redes oficiais de internato legitimando a
política repressiva e conservadora baseada na ideologia da segurança nacional. Lia
Junqueira retrata em sua obra “Abandonados” (1986) o que acontecia no período que
antecedeu a criação da FEBEM em São Paulo:
A criação da FEBEM paulista se deu logo após a famosa “Operação
Camanducaia”, quando policiais subalternos ao então secretário de
Segurança Pública de São Paulo, Cel. Erasmo Dias, com a ideia de
“limpar a cidade” conduziram em três ônibus lotados, crianças para a
cidade mineira chamada Camanducaia. Os poucos garotos que retornaram
a São Paulo nos contaram que chegando a Camanducaia, foram despidos
de suas roupas e, nus, obrigados a saírem dos ônibus e adentrar por uma
floresta sob saraivada de balas que, com certeza visavam mais assustálos, pois eram direcionadas aos seus pés para fazê-los correr.
(JUNQUEIRA, 1986, p. 47).

As Fundações Estaduais do Bem-estar do Menor (FEBEM) foram criadas em 1970,
ligadas a FUNABEM e PNBEM, em nível dos Estados da Federação, respectivamente. A
FEBEM dividia os “menores” em “abandonados carentes” e “infratores”. Aos adolescentes
com prática de ato infracional cabia-lhes serem enviados ao Recolhimento Provisório de
Menores (RPM).
A FEBEM atuava conforme a ideologia do sistema político vigente e assim, inferese que a política da infância nesta época era operacionalizada através de mecanismos de
repressão, como já foi dito anteriormente, assim como por meio do controle social, dos
olhares constantes sobre os corpos dos adolescentes submetidos a instituições de
isolamento que tinha o intuito de educá-los. Mas como seria possível educar naquelas
condições? Como garantir direitos nesse contexto de repressão e segregação social aos
adolescentes autores de ato infracional? A política de segurança nacional somente
intensificou práticas desumanas e abusivas conformando o atendimento a este segmento
por meio da construção de verdadeiros depósitos no intuito de isolá-los.
De modo aparentemente contraditório, o próprio sistema que produz a
marginalidade cria, ao mesmo tempo, que entidades idealisticamente,
deveriam promover a ‘reintegração’ de suas vítimas, como se já não
fizessem parte integrante do sistema. Na verdade, o que se busca é a
adaptação de seus jovens herdeiros – o menor marginalizado- a tais
condições de existência. (VIOLANTE, 1989, p. 15).
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O objetivo institucional da FEBEM era a “reintegração” e a “ressocialização” do
“menor” que, de acordo com a concepção da política, havia se afastado do “processo
normal de desenvolvimento”. Sob o entendimento da FEBEM, a condição de
“marginalização” do sujeito era resultado do seu próprio modo de vida, produzida por ele
mesmo devido ao seu despreparo psico-social e cultural que os impedia de participar do
crescimento econômico do Brasil.
A legislação que orientava o atendimento aos “menores” ainda era o Código
menorista de 1927, o qual evidenciava a sua desatualização diante das novas condições de
desenvolvimento socioeconômico no Brasil que modificava as dinâmicas sociais das
famílias e do trabalho. Por essa razão, se constatava nesse período, tentativas de revisão
desse código.
No “Ano Internacional da Criança”, em 10 de outubro de 1979 foi instituído o novo
Código de Menores (Lei n. 6.697) em substituição ao 1° Código mencionado. Adota-se a
partir do Código de 1979 a concepção da doutrina da situação irregular, sendo definida a
partir da
privação de condições essenciais à subsistência, saúde e instrução, por
omissão, ação ou irresponsabilidade dos pais ou responsáveis; por ser
vítima de maus-tratos; por perigo moral, em razão de exploração ou
encontrar-se em atividades contrárias aos bons costumes, por privação de
representação legal, por desvio de conduta ou autoria de infração penal.
(FALEIROS, 2009, p. 70)

Para o mesmo autor, na prática a criança ou o adolescente considerado “menor” ao
invés de vítima era réu e sobre sua família recaía a culpa pela sua situação de pobreza e
marginalidade na qual estavam inseridos socialmente. Ou seja, a família continua sendo
considerada culpada pela situação de “marginalização” de crianças e adolescentes. A
questão em pauta se tornou ainda mais jurídica e assistencial resultando no aumento e
manutenção do poder do juiz sobre a decisão acerca do futuro desse segmento. Dessa
forma cabia ao magistrado decidir o que seria melhor para o adolescente, ou seja, se este
seria alvo da assistência, da proteção ou da vigilância.
Pode-se inferir que o Código de Menores de 1979, na verdade, prolongava a
filosofia menorista do código de 1927, e “representava os ideais dos militares que estavam
em crise, não correspondia aos interesses da sociedade e nem das crianças e adolescentes,
pois se fundamentava nas diretrizes da Política Nacional de Bem-Estar do Menor [...]”
(Bidarra; Oliveira, 2007, p. 161). Além disso, o código em questão relacionava pobreza à

54

criminalidade resultando na perpetuação da visão discriminatória acerca da criança e do
adolescente pobre, tidos como alvos da intervenção jurídica e estatal a fim de justificar a
privação de liberdade destes como política de proteção social.
Mas a proteção a esses segmentos estava a serviço de quem? De que forma esse
sistema atendeu as necessidades das crianças e adolescentes que foram institucionalizados?
Aos “indesejáveis” da nação cabia-lhes tão somente serem enviados, quando apreendidos,
a depósitos denominados eufemísticamente de instituições de acolhimento que não
conseguiam atuar no sentido de proteger tais sujeitos e garantir sua dignidade.
Grandes preocupações passaram então, a incidir sobre a existência da infância e da
adolescência no Brasil nesse período. A década de 1970 representou o momento de
agudização das expressões da questão social vivenciadas pelas famílias trabalhadoras de
baixa renda que sofriam em virtude das desigualdades econômicas que aprofundaram a
situação de miserabilidade deste segmento populacional no país. (SALES; ALENCAR,
1997).
O cenário de abandono de milhares de crianças e adolescentes vítimas de violência
em suas diversas faces, como por exemplo, o abuso sexual infanto-juvenil, violência física,
discriminação racial, negligência, falta de moradia, ausência de políticas sociais que
visassem à garantia da proteção social as suas famílias, revela o quadro no qual o país se
encontrava.
O Código de Menores de 1979 já demonstrava sua defasagem em relação às
práticas direcionadas aos sujeitos em pauta, sendo alvo de críticas e mobilizações para sua
extinção, pois ele refletia a filosofia do 1° código menorista de 1927 além dos ideais de
segurança nacional dos militares que estavam em crise no cenário político brasileiro.
Em âmbito nacional, constata-se, na década de 1980, um período de efervescência
política, no qual as Organizações não-governamentais (ONGs) e os movimentos sociais
realizaram diversas mobilizações junto à sociedade civil clamando pela defesa da
democratização e reivindicando direitos sociais e trabalhistas, assim como os direitos das
crianças e adolescentes. Destacamos os setores da sociedade civil ligados à realidade
vivenciada por esse segmento populacional.
A partir de diferentes aspectos, essas instituições denunciaram o falho
sistema de intervenção aplicado pelo Estado e engajaram-se e integraram
um movimento que gerou mobilizações de vários setores da sociedade,
empenhados em consolidar uma nova política baseada na esfera da
garantia de direitos para esse segmento populacional. Desse modo os

55

movimentos organizados da sociedade tiveram participação direta na
elaboração da Constituição Federal de 1988. (Bidarra; Oliveira, 2007, p.
163).

Nesse

processo

de

articulação

entre

entidades

governamentais

e

não

governamentais destaca-se a criação do Fórum Nacional Permanente de Entidades NãoGovernamentais de defesa dos direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA) em
1988, o qual objetivava desenvolver ações de combate a violência às crianças e
adolescentes em articulações com outras entidades; e organizar a participação das ONGs
nos lobbies da Assembléia20 Constituinte com a finalidade de influenciar a legislação que
seria criada (SILVA, 2005).
Além disso, pode-se aferir, conforme a mesma autora, a importância de outros
movimentos como, por exemplo, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua
(MNMMR) o qual envolveu a participação de crianças, adolescentes e educadores no
processo de mobilização desenvolvendo um papel fundamental nas discussões acerca do
novo ordenamento legal. A luta pela extinção do código menorista no Brasil recebeu
grande influência por meio dos organismos internacionais em prol dos direitos das crianças
e adolescentes. Rosa (2001, p. 196) afirma que
A questão das garantias de proteção especial para a criança e adolescente
foi tratada na Declaração de Genebra de 1924, que determinava a
necessidade de proporcionar á criança uma proteção especial; da mesma
forma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações
Unidas (Paris, 1948) apelava ao direito aos cuidados e assistência
especiais; na mesma orientação a Convenção Americana sobre os
Direitos Humanos (Pacto de São José, 1969) alinhava, em seu art. 19:
‘toda criança tem direito ás medidas de proteção que na sua condição de
menor requer [...]’.

Segundo esta autora a Convenção sobre o Direito da Criança, aprovada em 1989
embasou a doutrina da proteção integral que veio a substituir a doutrina da situação
irregular do Código de 1979. A Constituição Federal aprovada em 1988 já trazia os
princípios que conformam a nova doutrina a qual define o conceito de criança e
adolescente como sujeito de direitos; além de garantir o interesse superior destes sujeitos,
por meio do qual seus direitos devem estar acima de qualquer outro interesse da sociedade;

20

Para dissertação aprofundaremos a crítica a respeito desse evento que marcou a História do Brasil, pois
entendemos que na verdade, o que se constituiu naquele momento foi um congresso constituinte e não uma
Assembleia Constituinte, já que não houve de fato a participação dos movimentos de participação popular
constituinte.
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e a indivisibilidade, através da qual deve-se assegurar não somente alguns direitos, mas
todos.
Em 1990 é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90)
revogando-se o Código de 1979. A categoria “menor” é substituída pelos termos criança e
adolescente extinguindo-se toda a carga de preconceito que havia nas legislações
anteriores, além disso, adota-se a concepção de cidadania no tratamento direcionado a eles,
considerados agora, por lei, como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
Várias mudanças ocorreram a partir do novo paradigma legal. A noção de
necessidade passou a ser reconhecida como noção de direitos. Objetivou-se com esta
legislação garantir os direitos pessoais e sociais favorecendo oportunidades para o
desenvolvimento das crianças e adolescentes, independente de classe social, em condições
de liberdade e dignidade. Além disso, houve
a desvinculação dos aspectos de caráter tutelar e/ou assistencial daqueles
vinculados diretamente ao cometimento e atos infracionais. 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. (ROSA, 2001, p. 197)

O ECA instaura uma nova operacionalidade nos âmbitos jurídico, assistencial e
institucional para as questões relacionadas às crianças e adolescentes, estabelecendo
determinados limites à ação do Estado, do Poder judiciário, das polícias, das empresas
privadas, dos adultos, pais e responsáveis legais. A nova legislação se volta à garantia de
primazia do interesse superior da criança e do adolescente. A proteção integral a qual se
destina o ECA torna-se a prioridade absoluta a ser respeitada e cumprida, não de forma
isolada, mas em articulação com as demais políticas, como educação, saúde e etc.
Preconiza ainda o direito à proteção o qual pressupõe a criação do Sistema de Garantia de
Direitos (SGD), de caráter público, firmado na perspectiva de promoção, defesa e controle
objetivando efetivar a normativa jurídica de proporcionar a criança e ao adolescente a
emancipação social. (BIDARRA; OLIVEIRA, 2007).
Esta legislação inaugura uma nova fase a ser vivenciada pelas crianças e
adolescentes no país. Para assegurar os direitos aos quais se propõe, esta legislação prevê a
formulação de políticas sociais a partir da articulação dos organismos governamentais e
não governamentais, a descentralização política para esboçar as políticas sociais
direcionadas a este segmento, além de atribuir novos papéis ao Ministério Público, a
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Defensoria Pública e a Justiça da Infância e da Juventude. Nesse contexto também são
criados os Conselhos de Direito e os Conselhos Tutelares. (SALES; ALENCAR, 1997).
Os Conselhos de Direitos, devem atuar na garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, assegurados pela constituição de 1988 e pelo ECA. São espaços públicos,
formalmente constituídos, formados por representantes da sociedade civil organizada e por
representantes do Poder Executivo, paritariamente. Tem como atribuição a deliberação da
política destinada à infância e a juventude, existindo nos três níveis de governo (Federal,
estadual e municipal). Essa organização possui autoridade para analisar a situação da
infância e da adolescência e propor as medidas que são necessárias abonando a efetividade
da lei, desenvolvendo o papel de decisão e formulação da política de proteção integral.
Alguns desafios se colocam para o funcionamento dos conselhos de direitos, dentre
eles estão: I – A tradição corporativista e clientelista presentes na cultura política brasileira,
a qual se expressa no controle e tutela do poder executivo, subordinando as corporações ao
Estado; II- O poder burocrático, o qual se manifesta através das ações dos técnicos, os
quais não facilitam o trânsito das informações, principalmente as que se referem à
operacionalização do fundo público; III- A luta pelo conteúdo da politica a ser definida,
observando-se a permanência de conteúdos relacionados ao código de menores, ainda hoje.
(TORRES; FILHO; MORGADO, 2009).
No que tange aos Conselhos Tutelares, estes se constituem como órgão nãojurisdicional cuja responsabilidade está em aplicar as medidas de proteção especial a
crianças e adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos. São também órgãos
autônomos, compostos por representantes da comunidade, com o objetivo de zelar, cuidar,
dos direitos das crianças e adolescentes. Atuam somente em nível municipal e a sua
principal atribuição é aplicar as medidas de proteção, as quais envolvem requisição de
serviços, encaminhamentos à programas sociais, aplicação de advertência aos pais ou
responsáveis quando se tratar de negligência aos direitos da criança e do adolescente. Uma
outra atribuição do C.T. é representar junto ao Ministério Público, o descumprimento
injustificado das medidas mencionadas. É válido lembrar que juntamente com o Poder
judiciário e o M.P, o C.T tem uma importante responsabilidade no que se refere a
fiscalização das instituições. (MENDES; MATOS, 2004).
Um outro órgão de fundamental importância para efetivação dos direitos infantojuvenis é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA),
criado em 1991, por meio da Lei 8.242/91, pautado na Constituição Federal de 1988 e no
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ECA. A política de atendimento coordenada em nível nacional pelo referido conselho,
consubstancia-se em estratégias de ação que visam à concretização dos direitos
fundamentais e a proteção especial da população infanto-juvenil. (SALES; ALENCAR,
1997).
O CONANDA tem como competência a elaboração das normas gerais da Política
Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por meio dele foram
estabelecidos parâmetros e diretrizes para execução das medidas socioeducativas dos
adolescentes autores de ato infracional, instituindo o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE). Este constitui-se em uma política pública destinada a inclusão
do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas dos
diferentes campos das políticas públicas e sociais (BRASÍLIA, 2006).
Para além dos órgãos mencionados, houve a necessidade de construção de uma
legislação que especificasse o atendimento ao/a adolescente autor/autora de ato infracional,
tendo em vista que o ECA trata mais dos aspectos jurídicos do que da operacionalização do
atendimento nas instituições. Nesse sentido, no dia 18 de janeiro de 2012, foi sancionada a
Lei Nº 12.594 que institui e regulamenta o SINASE através da execução das medidas
socioeducativas ao adolescente que pratique ato infracional. De acordo com o Art. 1º no
parágrafo 1º
entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e
critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas,
incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e
municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos
de atendimento a adolescente em conflito com a lei.

Para o adolescente, quando verificada a prática do ato infracional, conforme o Art.
112 do ECA, é previsto a aplicação das medidas socioeducativas que vão desde a mais
simples, a advertência, até a mais complexa, internação em estabelecimento educacional.
Volpi (2001) afirma que o novo paradigma legal instituído pelo ECA não rompe
com a perspectiva funcionalista presente nas legislações brasileiras anteriores, tendo em
vista que os programas de proteção social voltados ao atendimento daqueles que tiveram
seus direitos negados seja por negligência ou por outras formas de abuso, assim como as
medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes autores de atos infracionais se
consubstanciam por meio da socialização tradicional, cujas obrigações das políticas e das
instituições se restringem à integração familiar, as atividades esportivas, programações
culturais, colocação profissional, e frequência à escola.
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Aparentemente isso é o bastante para um adolescente institucionalizado em virtude
da prática de ato infracional, mas não se pode perder de vista os aspectos relacionados ao
sofrimento que a privação e a restrição de liberdade produzem em um ser humano
(considerando que estamos tratando das medidas mais complexas), principalmente quando
ele ainda está em peculiar condição de desenvolvimento, conforme o ECA. Na
adolescência, seus efeitos, de acordo com as experiências vivenciadas no âmbito das
unidades de internação, já que priva totalmente o sujeito do contato externo, pode ser mais
prejudicial para a formação psicossocial deste segmento do quê considerada de fato
importante na produção de mudança social esperada.
Além disso, verifica-se, que as categorias utilizadas para se referir as estratégias
direcionadas a este público sempre vem acompanhadas pelo prefixo “re”, como em:
reeducação, reestruturação familiar, ressocialização, recomposição dos vínculos familiares
e etc. expressando a ideia de retorno a algo anterior, à possível condição de normalidade. O
uso de tais expressões revela o caráter da perspectiva funcionalista de harmonia social,
cujo equilíbrio é resultante da relação entre os cumprimentos dos papéis sociais e as
expectativas que lhe são atribuídas pelo Estado, pela cultura, religião e aparelhos
ideológicos do Estado. (VOLPI, 2001).
Tendo em vista a discussão realizada acerca da substituição da legislação menorista
pelo ECA e as mudanças inauguradas a partir da sua promulgação, pretendemos, no item a
seguir, discutir acerca das medidas socioeducativas e do SINASE como instrumento de
responsabilização e socialização pautados na socioeducação direcionado ao/a adolescente
com autoria de ato infracional.

3.2.1 O SINASE e as Medidas Socioeducativas no Brasil: desmistificando a ideia de
impunidade para o adolescente com prática de ato infracional.

Dentre os vários mitos propagados pela mídia comercial a respeito dos e das
adolescentes que cometem atos infracionais, está o que afirma veementemente que não há
responsabilização penal e sim impunidade no que se refere à consequência pelo ato
infracional cometido por adolescentes. Como se expôs anteriormente, o ECA, no art. 112
já define as medidas socioeducativas, as quais são: advertência; obrigação de reparar o
dano; prestação de serviços a comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de
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semi-liberdade; internação em estabelecimento educacional; ou qualquer uma das medidas
de proteção previstas no art. 101 do ECA, que devem ser aplicadas em caso de prática de
ato infracional, ao / a adolescente a quem se atribua autoria.
As medidas socioeducativas se configuram como sansões impostas nas condições
mencionadas acima. Elas “materializam a manifestação do Estado em resposta ao ato
infracional

cometido

por

qualquer

adolescente,

bem

como

pelo

subsequente

desenvolvimento de programas e ações destinadas a redirecionar sua trajetória de vida”.
(Evangelista, 2011, p. 64). Para a aplicação das MSE é necessário o respeito aos princípios
constitucionais, os quais direcionam o processo e a pessoa acusada de cometer o ato
infracional. De acordo com Volpi (2006, p. 16, 17), a política de atendimento voltada a
atender os direitos da criança e do adolescente, de forma mais especifica, quando se tratar
do/da adolescente autor/autora de ato infracional

Deve acatar os princípios da Convenção Internacional Sobre os Direitos
da Criança (artigo 40); as Regras Mínimas das Nações Unidas para
Administração da Infância e da Juventude (Regras de Beijing- Regra 7);
as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção de Jovens
Privados de Liberdade (Regra 2); a nossa Constituição Federal e o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

O ECA, no capítulo III, dispõe sobre as garantias processuais, apresentadas no Art.
110, as quais asseguram que “Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o
devido processo legal”. Dessa forma, demonstra-se a ruptura do paradigma com relação a
legislação anterior, o Código de Menores. O Art. 111 da mesma lei, assegura ao
adolescente, entre outras, as seguintes garantias:

I- Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante
citação ou equivalentes; II- Igualdade na relação processual, podendo
confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas
necessárias à sua defesa; III- defesa técnica por advogado; IV- assistência
judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei; V- direito
de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do
procedimento.

Importa destacar ainda o §1º, do Art. 112, o qual estabelece que a medida aplicada
ao adolescente deve considerar a sua capacidade de cumpri-la, além das circunstâncias e da
gravidade da infração. O §3º do mesmo artigo, define que aos “adolescentes portadores de
doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local
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adequado às suas condições”. Todos os direitos mencionados são importantes no que diz
respeito às mudanças e os avanços alcançados pelo ECA, uma vez que anterior a essa
legislação, não se observava nenhuma das garantias processuais ou referentes aos direitos
individuais do adolescente com prática de ato infracional.
Mesmo com esses avanços, se percebeu a necessidade de construir uma legislação
que pudesse dar conta das especificidades da execução das medidas socioeducativas. O
SINASE veio suprir essa lacuna, pois o ECA não aprofundava, por exemplo, as definições
e atribuições das unidades de atendimento, dos parâmetros arquitetônicos, e para atuação
profissional de cada função envolvida no cotidiano dessas unidades, dentre outros
aspectos. De acordo com o SINASE, no §2º do Art. 1º (Lei 12.594/2012), as medidas
socioeducativas têm por objetivo:
I- a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; II- a
integração do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de
atendimento; e III- a desaprovação da conduta infracional, efetivando as
disposições da sentença com parâmetro máximo de privação de liberdade
ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.

Apreende-se, a partir dos objetivos das MSE’s, o caráter duplo, o qual abarca as
dimensões sancionatória e educativa/pedagógica, não devendo a sancionatória se sobrepor
a educativa, uma vez que historicamente, esta dimensão foi inexistente nas práticas
direcionadas aos/as adolescentes autores/autoras de atos infracionais, se consubstanciando
em atendimento que mais violam do que garantia qualquer direito ao adolescente a partir
do momento que fosse apreendido e internado nas instituições nos moldes das FEBEM´S.
O que se pretende a partir da simultaneidade das dimensões sancionatória e
pedagógica é garantir ao/a adolescente o cumprimento da medida socioeducativa que lhe
permita ser responsabilizado em virtude da prática do ato infracional, mas que também lhe
possibilite o acesso a atividades de cunho socioeducativos, tais como atividades
pedagógicas, educacionais, arte, cultura, formação profissional, além de garantia de
atendimento no âmbito da saúde e etc.
A execução das MSE também é um aspecto importante que está definido no Art. 35
da Lei do SINASE (12594/2012), pois orienta quais são os princípios pelos quais se deve
reger a execução das medidas. São eles:
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I- legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso
do que o conferido ao adulto; II- excepcionalidade da intervenção judicial
e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de
conflitos; III- prioridades que sejam restaurativas e, sempre que possível,
atendam as necessidades das vítimas; IV- proporcionalidade à ofensa
cometida; V- brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em
especial o respeito ao que dispõe o Art. 122 da Lei nº8.069, de 13 de
junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); VIindividualização, considerando-se a idade, capacidade e circunstâncias
pessoais do adolescente; VII- mínima intervenção, restrita ao necessário
para a realização dos objetivos da medida; VIII- não discriminação ao
adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade,
classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou
pertencimento a qualquer minoria ou status; e IX- fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários no processo educativo.

Dentre os princípios citados, destacamos o primeiro o qual se refere à legalidade,
garantindo ao adolescente um tratamento orientado para a sua condição de adolescente,
sujeito em condição peculiar de desenvolvimento, necessitando ser diferente do
atendimento reservado ao adulto no sistema prisional atual, o qual se sabe, incapaz de
possibilitar qualquer mudança positiva na vida de uma pessoa que cumpre uma pena. Além
desse, também destacamos a possibilidade de se trabalhar nas medidas socioeducativas
com os princípios restaurativos, a partir dos quais a pessoa ofendida e a que o ofendeu, e
quando apropriado outras pessoas da comunidade que se sentiram afetadas em virtude da
prática do ato infracional, participam juntas da resolução desse conflito, em geral com o
auxilio de um facilitador.
Poderíamos discutir ainda outros aspectos inovadores que se encontram no
SINASE, tais como o Plano Individual de Atendimento, o qual deve ser um instrumento
que acompanha o/a adolescente durante todo o cumprimento da MSE, como também a
formação profissional continuada para os técnicos que trabalham com a execução das
MSE, entre outros. Mas importa lembrarmos de que o fato de existir formalmente a
legislação não implica na sua efetivação no cotidiano das instituições e na vida desses
adolescentes. Percebe-se que há inúmeros desafios para efetivação dos direitos dos/das
adolescentes, principalmente, considerando a sua condição, ainda que provisória, de
autor/autora de ato infracional. Concordamos com a análise de Pinto e Silva (2014, p. 142)
ao advertirem que
A proposta do ECA e do SINASE para a questão do adolescente autor de
ato infracional é desafiadora e complexa, principalmente por que
apresenta uma nova concepção de atendimento, com princípios e
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diretrizes inovadoras na concepção e gestão de politicas sociais, e
também porque busca responder simultaneamente a um fenômeno social
e jurídico que envolve atores diversos. Em alguns momentos o aparato
jurídico e legal parece não satisfazer os interesses da mídia e da
sociedade. A cada novo cometimento de ato infracional por um
adolescente emergem os velhos questionamentos em torno da redução da
imputabilidade penal, como única resposta à questão.

Como nosso trabalho tem o foco mais voltado para as medidas de privação e
restrição de liberdade, abordaremos mais enfaticamente análises relativas a essas medidas.
A internação em estabelecimento educacional se constitui como a MSE mais complexa
devido à própria dinâmica que a envolve e a particularidade de privação de liberdade. No
que concerne ao universo das discussões sobre a medida de internação, as autoras
mencionadas, convocam nossa atenção para as proposições do SINASE e do ECA no que
se refere aos parâmetros mais objetivos que ambas as legislações trazem como
contribuição para se evitar ou limitar a discricionariedade dos profissionais no
desenvolvimento da politica de atendimento ao público em pauta, afirmando a necessidade
do gestor responsável pela execução desta medida, a partir dos documentos legais,
construir diretrizes para o trabalho objetivando reduzir ações de cunho eminentemente
individuais ou grupais que contrariem os princípios da medida.
Além disso, também mostram a importância de se considerar a intersetorialidade
das políticas públicas, da participação da família por meio da corresponsabilidade no
processo educativo, assim como a corresponsabilidade do Estado e da sociedade, e o
dialogo com o sistema de justiça. Por meio dessa relação é que afirmam ser possível a
garantia dos direitos fundamentais previstos no Art. 227 da C.F de 1988 e no ECA.
(PINTO; SILVA, 2014).
No seção a seguir abordaremos com mais profundida a medida socioeducativa de
internação e a semi-liberdade, e os aspectos relacionados a sua execução pelas
adolescentes autoras de ato infracional do Rio Grande do Norte.

3.3 Adolescentes em contextos de violência: adolescentes desumanizados/as?

A violência, comumente exibida na imprensa tem chocado toda a população.
Assistimos diariamente nos noticiários e podemos ler em jornais impressos, ou na internet
as principais manchetes sobre o tema da violência. É comum também observarmos que ela
é tema central nos discursos políticos no que se refere ao seu enfrentamento através das
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ações de segurança pública enquanto política de governo, estado e município. Não raro, o
adolescente autor de ato infracional está em foco nos meios de comunicação,
principalmente nos programas de jornalismo policial/ investigativo em virtude da prática
do ato infracional. No entanto, sabe-se que a violência não se restringe ao crime, sendo este
o seu aspecto mais evidente, mais apavorante.
Definir violência não é uma tarefa fácil, pois o seu significado aparentemente
simples já que é primariamente relacionado à agressão física, não corresponde à
complexidade do fenômeno, o qual pode revelar o seu uso no sentido mais restrito como
também no seu sentido mais geral. Na violência está presente a intencionalidade do ato e a
produção de dano/ destruição. De acordo com Almeida e Pinheiro (2003, p. 14) violência
provém do latim violentia, que significa ‘veemência’, ‘impetuosidade’, e
deriva da raiz latina vis, ‘força’. Certamente, deve ter havido alguma
interação entre ‘violência’ e ‘violação’, a quebra de algum costume ou
dignidade. Isso é parte da complexidade do termo.

O fenômeno da violência envolve, portanto, múltiplas determinações que nos
impede de realizarmos análises superficiais sobre como ela incide na vida dos indivíduos.
Além disso, há manifestações de violência que não são consideradas como tais, embora
sejam, mas que de acordo com a visão de mundo e da forma como são interpretadas pelos
sujeitos, em virtude das posições e interesses de classes, adquirem ou não a conotação em
questão. Para Sales (2007, p.59) a violência se constitui pela

manifestação do poder, expressão de como as relações sociais estão aqui
organizadas, de como o capitalismo se engendrou e se perpetua no país. É
exploração, opressão e dominação, mas não é só força pura, é também
ideologia e sutileza. Violência que embora seja estruturalmente produzida
pelas elites, como um dos mecanismos que sustentam e fazem a política e
a economia, não constitui seu patrimônio exclusivo. Reproduzida pelos
mais diversos extratos sociais, tende, porém, a ser associada de maneira
reducionista e invertida, pelo senso comum, aos pobres e miseráveis
vistos como ‘classes perigosas’ e de onde provém os ‘maus elementos’.

O aumento da criminalidade associado à pobreza e a idéia de impunidade resulta na
descrença de alguns segmentos da sociedade, principalmente da elite, sobre a
responsabilidade do Estado, justificando que este não é capaz de cumprir a sua função no
que diz respeito à segurança pública. Em decorrência disso, verifica-se uma ampliação da
busca de soluções individuais por segurança privada. Concordamos com Trassi (2006,
p.211) quando ela afirma que, na verdade, há uma ilusão a qual
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se sustenta na falsa idéia de que é possível garantir a segurança pessoal
independente de segurança pública. A segurança torna-se uma mercadoria
(vidros blindados, condomínios fechados, inclusive nos bairros
populares), mas a sensação de vulnerabilidade se intensifica. É um luxo
não temer os demais seres humanos.

Instala-se dessa forma, o medo social, e a população passa então a exigir do Estado
a garantia pela segurança por meio do aparato policial repressivo, uma vez que enxergam
no crime a expressão mais clara da violência. Nesse sentido, amplia-se a ação policial
sobre os grupos sociais mais pauperizados, considerados “perigosos”, sendo estes
responsabilizados pela situação de caos. Historicamente, o medo tem sido utilizado como
mecanismo para justificar e legitimar ações da classe privilegiada em desfavor das classes
subalternas por meio da disciplina e do controle sobre os pobres, negros, moradores das
periferias urbanas e rurais. Segundo Feffermann (2013, p. 58) na sociedade brasileira o
medo é utilizado como

[...] forma de legitimar a violência contra qualquer manifestação que
desestabilize o status quo. Os índios, que por não aceitarem a exploração
dos brancos eram rotuladas como criaturas perigosas e assim deviam ser
exterminadas; os negros rebeldes, que se organizavam para lutar pela
liberdade para tornarem-se alvo do preconceito, do medo, e
consequentemente, dos novos métodos de punição. Com o fim da
escravidão e a consolidação da sociedade capitalista, a polícia surge como
mecanismo para garantir a ordem vigente (a nova ordem do trabalho) e o
inimigo (temível) tornam-se os vadios e vagabundos. Os mecanismos de
repressão/ coerção ficam mais eficazes a fim de possibilitar o
desenvolvimento do país. Hoje com o aumento do desemprego, não há
como caracterizar a vadiagem como crime, a resposta encontrada para
garantir o controle da população através do medo foi criminalizar o
pobre, que vive na favela, associando-o à violência e a pobreza.

Verifica-se que as estratégias utilizadas pelas classes dominantes buscando conter o
caos que atribuem a classe trabalhadora empobrecida se consubstanciam pelo
enfrentamento a essa que tem sido estigmatizada, pelo eixo da repressão-eliminação,
mesmo que nesse momento a sociedade contemporânea esteja vivenciando um período de
democracia e defesa dos direitos humanos.
O Estado reduzido ao mínimo no que concerne ao atendimento das demandas
sociais passa a ser justificado pela realidade de insegurança acerca da propriedade privada.
Estado que encontra-se subordinado aos preceitos do capital, devendo proteger a
propriedade e o proprietário. Dessa maneira, percebe-se o controle sobre os indivíduos
insubmissos e transgressores da ordem. (SALES, 2007).
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Há, portanto, uma luta travada no sentido de refrear as ações no âmbito do crime e
eliminar tudo aquilo que o representa, inclusive os sujeitos que estão ligados a esse
processo. Institui-se em uma espécie de higienização, limpeza social, sem que haja uma
intervenção na centralidade das determinações sócio-históricas que conformam a
desigualdade social e suas expressões.
É certo que existem formas de insegurança vivenciadas pela classe trabalhadora que
são naturalizadas, como por exemplo, o não acesso aos direitos sociais fundamentais e a
desigualdade social. Esta realidade revela uma expressão de violência que é simplesmente
tratada com superficialidade pela ordem social hegemônica, como uma questão cotidiana
que na visão desta, merece pouca atenção.

Portanto, o tratamento superficial, segmentado e ideologizado da
violência, não apenas impede que ela seja racionalmente perseguida na
sua concretude e diversidade, bem como inviabiliza qualquer iniciativa
crítica cuidadosa para mensurar a relação estabelecida entre as diferentes
formas de violência (inclusive e especialmente a estrutural). Como
conseqüência dessa abordagem caolha da realidade, tanto as raízes da
violência quanto a sua forma de aparição nos espaços urbanos (incluindo
a criminalidade) sofrem o impacto de análises inadequadas e
absolutamente incapazes de indicar respostas mais profundas para o
enfrentamento da violência na sua totalidade (SILVA, 2007, p. 138).

Nesse contexto, evidencia-se uma celeuma da sociedade brasileira em que pese a
situação de severo controle penal e higienizador sobre os pobres e outros marginalizados,
centralizada na amplitude da punição e repressão, assim como pelo clamor por mais
prisões e penas cada vez mais rigorosas. A prisão aparece, conforme Costa (2005, p.74),
como
a escola e o refúgio dos excluídos do consumo: negros, imigrantes,
moradores de bairros estigmatizados. Quer nos Estados Unidos, quer na
Europa ou na América Latina, encontramos o mesmo perfil no apenado.
A prisão é mais um mecanismo de perpetuação da discriminação étnica:
circunscreve guetos, mantendo-os em relativa estabilidade. Além disso,
consolida o estigma, demonstrando que a criminalidade anda junto com a
pobreza, com o baixo nível de escolaridade, com a baixa ou nenhuma
renda e com as etnias não-brancas. Busca-se demonstrar que essas são as
causas etiológicas da criminalidade, e não parte de uma mesma lógica
criminalizadora, que descarta pessoas, tira-lhes a possibilidade de serem
sujeitos e pulveriza responsabilidades.
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Neste cenário de violência e de negação de direitos encontram-se também os
adolescentes autores de atos infracionais. Um segmento que é considerado agente violador,
mas teve/ tem constantemente seus direitos violados. São adolescentes que possuem uma
história de vida marcada pela segregação dos espaços urbanos e desrespeito aos seus
direitos sociais básicos.
Quando se trata da violência relacionada à questão do adolescente autor de ato
infracional, é importante não perder de vista os aspectos relacionados à gravidade do ato
cometido, a reincidência, o contexto histórico e social que permeia a vida deste
adolescente, as possibilidades de promover as condições facilitadoras de um processo
educativo dentro das instituições de cumprimento de medidas socieducativas, evitando-se
atitudes paternalistas, falseadoras da realidade, que reproduzem sutilmente uma visão
preconceituosa, se distanciando da complexidade da questão.
É evidente que ocorre a criminalização dos adolescentes autores de atos
infracionais fundamentada na associação da adolescência e violência. Nesta fase da vida, a
qual muitos atribuem ao momento de confusão, dúvidas e tensões, em uma perspectiva que
naturaliza a condição de adolescente, sem considera-la como uma construção histórica,
percebe-se que a classe hegemônica de forma preconceituosa, se refere unicamente ao
adolescente pobre, quando se trata da violência.
Em uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade social e econômica,
como é a brasileira, historicamente segregacionista em suas ações para com a classe
trabalhadora, claramente pode-se constatar os estigmas que se sobrepuseram aos
adolescentes que conformam as estatísticas daqueles que são autores de atos infracionais,
como perigosos e “delinquentes”, vilões da história.
Torna-se imperioso, nos dias atuais, refletir criticamente, acerca da influência da
sociabilidade burguesa, seus padrões de consumo, de moda, de beleza, que também
influenciam diretamente os adolescentes pobres, pois sua visibilidade e aceitação muitas
vezes se dão pelo acesso a produtos, e serviços os quais não podem pagar. Não raro
adolescentes praticam furtos ou outros atos infracionais com o intuito de adquirir objetos
de valor, e em algumas situações, que tornam-se mais delicadas, em virtude das
circunstâncias, acabam por cometer atos infracionais mais graves.
Nesse contexto, deve-se refletir sobre a realidade na qual estão inseridos os
adolescentes autores de atos infracionais, tendo em vista que os mesmos são cooptados
pelos valores burgueses, pelo capital em sua face mais perversa e, além disso, estão
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expostos a violência na rua, na escola, no bairro em que moram, nas praças, pois o
fenômeno da violência conforme já foi abordado é multicausal, tem várias expressões e
incide sobre todos os cidadãos. Assim, é possível entender que a prática do ato infracional
possui certamente, inúmeras determinações, não é possível atribuí-lo ao
um único fator desencadeante, na medida em que é construído
socialmente. Compõem o fenômeno aspectos estruturais relacionados ao
contexto social mais amplo, às oportunidades de vida e acesso aos
serviços sociais, aspectos subjetivos e familiares relacionados a
constituição da identidade e á socialização do sujeito, bem como os
aspectos comunitários relacionados ao grupo de iguais, no qual o
adolescente está vinculado e outras estruturas sociais que contribuam
quanto a constituição da identidade. (TEJADAS, 2007, p. 80).

Dessa forma, o binômio construído historicamente, a partir da articulação entre
pobreza e criminalidade, no que se refere à prática do ato infracional deveria ser
considerado um erro, pois o é, já que à prática do ato infracional se articulam outras
questões distintas que determinam a realidade na qual esse adolescente se inseriu. É
preciso lembrar que em uma sociedade na qual o “ter” se constitui como mais importante
do que o “ser”, para se tornar visível, aceito, valorizado, o adolescente, dependendo dos
determinantes já assinalados, pode recorrer à prática do ato infracional.
Concordamos com Volpi (2001) que o ato infracional é construído socialmente.
Nesse sentido, não está em pauta a índole do adolescente, o julgamento moral sobre ele e
nem tampouco pode-se colocar a culpa sobre a situação na qual está ele inserido apenas
nas redes de atendimento ineficazes quanto a sua atuação. De acordo com o autor a
complexidade dos processos de desenvolvimento e socialização do adolescente autor de
ato infracional não permitem que seja atribuído somente ao meio ou somente ao sujeito a
responsabilidade única pelo comportamento transgressor a lei.
No entanto, constata-se que ocorre um super dimensionamento acerca dos atos
infracionais cometidos pelos adolescentes no Brasil. Dessa forma, a imprensa por meio das
notícias e reportagens veiculadas, em conjunto com juristas mais conservadores, e com o
apoio da sociedade, passam a justificar a violência que ocorre em âmbito nacional a partir
das estatísticas que envolvem a prática de atos infracionais por adolescentes. É nesse
sentido que a mídia contribui com a criminalização dos adolescentes e dos jovens em nossa
sociedade. Ferffermann (2013, p. 69) nos lembra que
Nos jovens, o desejo de experimentar o novo está acompanhado por
incertezas, pela avidez de conhecimentos, pelo espanto e indefinições
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cotidianos de uma realidade que, simultaneamente, atrai e atemoriza. A
juventude catalisa as tensões sociais como também as exterioriza,
tornando-se vitrine de conflitos sociais. A sociedade escolhe um
protagonista da violência atual, vítima e ator – a juventude – que então
corporifica o estigma de responsável pelo ‘perigo generalizado’. Os
jovens passam a ser associados a rebeldia, condição que é acirrada
quando alguns grupos juvenis expressam atitudes que podem ressignificar
normas e padrões sociais vigentes.

Evidencia-se, assim, o fortalecimento da indignação e repúdio da sociedade
centralizando no adolescente e no jovem a crueldade e desumanidade de suas ações, sem
que haja uma discussão acerca da história de vida desses sujeitos, as circunstâncias nas
quais se encontravam no momento em que praticaram atos infracionais e até mesmo as
suas motivações. O individuo é neste caso considerado violento e mal, de natureza e índole
ruim, perversa.
A imagem do adolescente autor de ato infracional na mídia ora expressa o repúdio
da sociedade fortalecido pelos meios de comunicação de massa, ora atua na defesa dos
direitos daquele quando expõe as unidades de medidas socioeducativas e as condições em
que elas se apresentam. De acordo com o Relatório da Situação da Adolescência Brasileira
(UNICEF Brasil, 2002, p.54) referente à mídia e como ela retrata os adolescentes,
verificou-se que
o pior desempenho ocorre na cobertura sobre a questão da prática de atos
infracionais por adolescentes. É o segundo tema em número de inserções
e aquele no qual aparecem os maiores equívocos, revelando uma
imprensa disposta a condenar o adolescente assumindo a visão única dos
boletins de ocorrência da policia e reproduzindo visões repressivas e
sensacionalistas.

A grande imprensa narra a respeito das práticas de atos infracionais por
adolescentes, mas se detém apenas à infração, desvirtuando o foco de origem do problema.
Ela apresenta o fato sem propor soluções, sem fazer análises críticas acerca da ausência de
políticas sociais direcionadas a esse segmento. Dessa maneira passa a construir no
imaginário social a figura perversa do adolescente que cometeu a infração, fortalecendo o
conhecido discurso da impunidade ao “menor de 18 anos”.

A principal impressão para os analistas é de que o grande volume de
matérias sobre crianças e adolescentes como agentes e vítimas da
violência não se faz acompanhar de um compromisso social de quem as
produziu e de quem as publicou. O vazio sobre as soluções é uma das
constatações mais marcantes. As noticias chegam aos leitores pela via de
editoriais de polícia e não por aquelas relacionadas às políticas públicas.
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Logo, quanto mais se trabalha sob esse viés, mais se observa a piora da
qualidade das reportagens [...]. A violência é claramente um assunto
prioritário na agenda da imprensa, mas falta opinião. Desse modo, 96%
das matérias possuem caráter informativo (massivamente reportagens,
que, de uma forma ou de outra, são factuais) e somente 3,1% possuem
perfil opinativo (geralmente artigos dedicados a temas de relevância
nacional). (SALES, 2007, P. 226).

A Revista Época, de setembro de 2008 registra em uma de suas manchetes
“Personagem da semana. F.P., 11 anos. O menino que roubava carros. Jovem demais até
para ser levado para a antiga FEBEM, ele é o terror de um bairro da periferia de São
Paulo”. Percebe-se que o conteúdo da manchete é sensacionalista e centraliza-se no ato
infracional e no menino chamado de “terror” do bairro em que reside, e não nas condições
que levaram a criança desde tenra idade a se inserir nesse circuito de criminalidade. Assim,
a violência produzida pelos sujeitos é que ganha evidência e visibilidade em detrimento
das críticas ao padrão de mercado, a política econômica no contexto de globalização, ao
modelo de justiça social adotado no Brasil e as políticas sociais que não tem sido capazes
de provocar mudanças na vida da população.
O adolescente com prática de ato infracional é antes de tudo vítima, um ser no qual
deposita-se constantemente a culpa social. Compartilhamos com a ideia de Silva (2007, p.
134) o qual afirma:
Um adolescente que comete ato infracional não é um marginal sem
história e sem identidade. Ele pode originalmente desejar cometer apenas
um furto, muito embora, no final do processo, cometa efetivamente um
latrocínio. Não participa do mundo criminoso apenas por decisões
puramente pessoais. Suas opções passam pela esfera individual, que, por
sua vez, se move e se consolida em uma dada historicidade também a
partir de necessidades humanas especificas da infância e da adolescência
- como outro jovem qualquer -, (re) criadas por uma sociedade que
estabelece padrões de comportamento, de sucesso e de consumo também
para essa faixa etária. São essas as condições objetivas por onde se
movem e se formam ‘jovens individualidades criminosas’.

O não acesso a condições dignas de moradia, a pobreza, a defasagem na
escolarização, o desemprego, tão presentes na vida dos adolescentes autores de ato
infracional institucionalizados e de suas famílias revela que essas expressões da questão
social, já que tem determinação central na estrutura objetiva e subjetiva da sociabilidade do
capital, ainda persistem como condição de vida, Dessa forma, concordamos com Telles
(2001, p. 21) quando afirma que
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O enigma da pobreza está inteiramente implicado no modo como direitos
são negados na trama das relações sociais. Não é por acaso, portanto, que
– tal como figurada no horizonte da sociedade brasileira – a pobreza
apareça despojada de dimensão ética e o debate sobre ela seja dissociado
da questão da igualdade e da justiça. Pois essa é uma figuração que
corresponde a uma sociedade em que direitos não fazem parte das regras
que organizam a vida social. É uma figuração que corresponde ao modo
como as relações sociais se estruturam sem outra medida além do poder
dos interesses privados, de tal modo que o problema do justo e do injusto
não se coloca e nem tem como se colocar, pois a vontade privada – e a
defesa de privilégios – é tomada como a medida de todas as coisas.

Nesse cenário de destituição de direitos sociais, de naturalização das expressões da
questão social21, da banalização da vida, principalmente da vida da classe trabalhadora, das
crianças, adolescentes e jovens pobres, cabe refletirmos criticamente acerca das violações
aos direitos humanos desses segmentos, como também sobre o Estado, pois se não
disponibiliza/ garante os serviços dos quais necessitam a população, considerando ainda o
nível de qualidade desses, passa então a violar seus direitos sociais. Diante disso, Couto
(2008, p.56) afirma que
É preciso ter claro que a simples existência de garantias legais não se
traduz em garantias de direitos sociais. O próprio acesso às leis e ao seu
aparelho jurídico formal tem sido dificultado aos segmentos
populacionais pauperizados, o que tem reforçado a máxima de que
existem leis em abundância e pouca efetividade no seu cumprimento.

É no sentido de buscar respostas a questões emblemáticas no cenário da violência
envolvendo adolescentes que cometeram atos infracionais que se move nosso estudo, pois
importa para nós analisar o que de fato foi efetivado a partir do ECA e SINASE, no que se
refere a garantia dos direitos dessa população, assim como problematizar o envolvimento
dos e das adolescentes com a violência, no contexto da desigualdade social, de suas
histórias de vida e das violações de direitos humanos que vivenciaram até serem inseridos
no sistema socioeducativo. Além disso, pretendemos identificar as ações do Estado no RN
que visam à garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, de modo particular
dos adolescentes autores de atos infracionais
21

Compreende-se por questão social o conjunto das expressões das desigualdades presentes na sociedade
capitalista resultado da produção social coletiva e sua apropriação cada vez mais privada. (IAMAMOTO,
2003). No cenário atual no qual impera a perspectiva neoliberal verifica-se a desigualdade social, as péssimas
condições de vida de milhares de brasileiros, o empobrecimento das famílias, o desemprego, a baixa
escolaridade e qualificação profissional retiradas do âmbito da contradição entre capital e trabalho e
transferidas para responsabilidade individual do cidadão tornando-o culpado pela situação na qual se
encontra.
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4. A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO RN E O PERFIL
SOCIOECONOMICO, POLITICO E CULTURAL DAS ADOLESCENTES
PRIVADAS DE LIBERDADE.
4.1 O atendimento a criança e ao adolescente pobre no RN: resgatando a História desse
atendimento.

A situação da criança e do adolescente no Estado do Rio Grande do Norte começou
a ter maior visibilidade e a partir das décadas de 1930 e 1940. Neste período ocorreram
respectivamente os fenômenos da Seca implicando em mudanças na vida da população e a
presença dos norte-americanos na cidade de Natal em virtude da 2° Grande Guerra
Mundial.
Destacou-se na década de 1930, o início do governo Vargas e durante a sua
manutenção no poder alguns movimentos conflituosos tais como a Revolução
constitucionalista de 1932 no Estado de São Paulo e a Revolução Comunista de 1935 que
culminaram no golpe de Estado efetivado pelo mesmo presidente em 1937 e a decretação
do estado de guerra. Esses eventos resultaram na instabilidade política contribuindo para o
agravamento da crise econômica e social cujos efeitos foram: o crescimento desordenado
das cidades, consequência do êxodo dos trabalhadores do campo, tendo em vista o
desemprego ou subemprego, além da queda da exportação resultando na crise econômica.
(GOUVEIA, at al, 1993).
Em 1939 inicia-se a 2° Grande Guerra Mundial, na qual a cidade de Natal com
apenas 30.000 habitantes no período torna-se base para as tropas norte-americanas,
instalando-se em Parnamirim a Base Área. Em meio a tais mudanças, verificou-se no
período em destaque o surgimento de vários problemas urbanos e sociais como, por
exemplo, tais como a aceleração de correntes migratórias para Natal, forçando o processo
de urbanização para o qual a cidade não estava realmente preparada.
A questão da Seca também resultou em inúmeros problemas para a cidade de Natal,
verificando-se nesse período a invasão desta por centenas de flagelados, bem como o
aumento da mendicância e várias pessoas desempregadas. Esses fenômenos agravaram de
forma significativa a situação das crianças e dos adolescentes que viviam nas ruas em
condição de abandono ou de pobreza sendo considerados como ameaçadores da ordem
social e portanto, vistos como alvos de represália.
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Muitos desses menores eram remanescentes da última seca, órfãos
abandonados pelas famílias, imersos em situação de verdadeira penúria.
Muitos deles se tornaram delinquentes, ameaçando acintosamente e
sociedade formando quadrilhas mirins. A polícia tomava atitudes
repressoras. A cidade vivia, portanto, um clima de pavor e segurança.
(GOUVEIA et al, 1993, p. 23)

Objetivando atender a população desamparada e principalmente os “menores
abandonados” foi criado o Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social – SERAS.
A ideia da sua criação se deu em virtude dos problemas gerados pela seca que assolou o
Estado de 1941 a 1943 a qual agravou a situação do “menor abandonado”. Até o inicio de
1943 não havia no Rio Grande do Norte nenhum serviço de assistência exclusivo a
“menores” do sexo masculino, no entanto neste ano foi apresentado pelo interventor
federal do Estado do RN um plano de trabalho que abrangia a criação dos seguintes
órgãos: Abrigo Juiz Melo Matos, Patronato Agrícola de Menores e Casa de Menores D.
Bosco. Apenas foi criado e posto em funcionamento o Abrigo Juiz Melo Matos e somente
em 1947 houve a oficialização do Serviço Social neste abrigo.
No que se refere ao atendimento ao público (crianças e adolescentes) do sexo
feminino, este se remete a década de 1920 quando da criação do Orfanato Padre João
Maria, sob coordenação das freiras da Congregação Religiosa Filhas de S’antana, em
substituição ao “Asílio” de Mendicidade Padre João Maria. O objetivo era proteger e
educar meninas desamparadas e tinha o enfoque educacional pautado nos princípios
religiosos e de cunho caritativo. Por volta de 1946 o orfanato passou a se chamar Instituto
Padre João Maria, o qual sob a intervenção do representante político Aluízio Alves, se
consolidou como unidade de internação para crianças do sexo feminino em situação de
pobreza. Essa instituição chegou a abrigar cerca de 180 meninas órfãs. (ARAÚJO;
OLIVEIRA, 1979).
Para os adolescentes do sexo masculino que cometeram atos infracionais, foram
criados o Instituto Estevão Machado e o Centro de Reeducação do Menor (CRM), as duas
instituições que antecederam o CEDUC Pitimbú, atual unidade de internação para
adolescentes que cometeram atos infracionais no município de Parnamirim-RN. O Instituto
Estevão Machado fundado em 04 de julho de 1954 pertencia a Arquidiocese de Natal
atendendo a no máximo 20 adolescentes e tinha como objetivo assistir aos “menores
vadios” ou aos “delinquentes” que havia na cidade. As atividades ocupacionais eram
escassas e não havia remuneração para as tarefas realizadas. Embora pertencesse à
entidade religiosa que o administrava por meio da concepção da assistência relacionada aos
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preceitos da caridade, o atendimento aos adolescentes remetia-se ao período de vigência do
Código de Menores no qual as denominações destinadas a crianças e adolescentes pobres
permaneciam por meio dos termos “menores vadios” ou “delinquentes”. (GOUVEIA, at al,
1993).
Somente na década de 1970 a instituição passou a receber apoio financeiro da
FUNABEM e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Constata-se que a partir
desse período, o Instituto Estevão Machado passou a ser administrado pelo Estado, assim
como passou a atender sob o encaminhamento do juizado de menores. No entanto, esta
unidade enfrentou, nesse período, problemas relacionados ao atendimento dos “internos”,
culminando em várias denúncias e veiculação destas na mídia local. Destacamos que o
relatório da instituição não especificava quais eram os problemas relacionados ao
atendimento dos adolescentes, apenas pontuava essa dificuldade.
Em virtude destes acontecimentos, em 1979, foi criado o Centro de Reeducação do
Menor (CRM), conhecido também como Colônia Agrícola, localizado no município de
Parnamirim-RN. A prática presente na instituição materializava-se por meio dos princípios
do 1° Código de Menores de 1927 baseados na repressão, punição e assistência aliado a
concepção da política de segurança nacional própria do contexto da época. A
administração do CRM era feita pela polícia militar, fato que justifica os princípios sobre
os quais a instituição pautava suas práticas para com os internos.
Já o instituto Padre João Maria que atendia as adolescentes, do sexo feminino,
deixou de ser dirigido pelas freiras de Santana, e passou a ser administrado apenas pelo
Estado do RN, através da Fundação de Bem-Estar do Rio Grande do Norte (FUNBERN), e
sua clientela era definida como sendo “menores carentes e abandonadas com problemas de
conduta antissocial ou infratora”22. O referido instituto foi extinto em 1975, sendo as
adolescentes direcionadas ao SERAS. (ARAÚJO; OLIVEIRA, 1979).
Essa unidade voltou a funcionar em 1979 atendendo as adolescentes consideradas
em “situação irregular” em virtude da situação de pobreza que vivenciavam ou pela
condição abandono ou ainda por envolvimento com a exploração sexual, denominada
22

O menor ou a menor carenciados eram definidos, de acordo com a Fundação Nacional de Bem-Estar do
Menor (FUNABEM), amparados pela Declaração dos Direitos da Criança (ONU-1959), como aqueles que
em virtude do não atendimento das suas necessidades básicas ou da ausência ou incapacidade dos pais ou
responsáveis para provê-las, encontrava-se em abandono ou sendo vítima de exploração”. O menor
abandonado que era classificado em dois aspectos o “menor carente abandonado” e o “menor carente
desamparado”. O primeiro era considerado aquele com maiores necessidades de assistência do Estado,
internado em organizações especializadas, sendo preparados para contribuir socialmente através do trabalho e
o segundo era aquele considerado um excedente na família numerosa. (ARAÚJO; OLIVEIRA, 1979).
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naquele período de prostituição, e uso de drogas. Observou-se em documentos da
instituição que a preocupação naquele momento se pautava em separar as adolescentes em
“meninas fáceis” e “meninas difíceis” com a finalidade de prepará-las para serem mães de
famílias cristãs e mulheres que se adequavam as virtudes domésticas. (CUNHA, 2014).
Após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da
Lei n° 8.069, de 13 de junho de 1990, o CRM (Voltado ao público masculino) passou a ser
denominado Centro Educacional Pitimbú (CEDUC Pitimbú). Surgia, então, a necessidade
de adequações da infraestrutura física, uma vez que ela era resquício do Código de
Menores23. E o Instituto Padre João Maria (Voltado ao público feminino) foi desativado,
em 1993, considerando que as “internas” que estavam sendo atendidas por meio do Centro
de Recepção e Triagem (CRT), não se caracterizavam como autoras de ato infracional
grave, sendo, portanto, acompanhadas de forma sistemática pelas próprias famílias.
Com o surgimento de novos casos de adolescentes, do sexo feminino, envolvidas
com a prática de atos infracionais graves, a Vara da Infância e da Juventude em articulação
com a Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC-RN), criada pela Lei
6.682/94, reativaram a unidade Instituto Padre João Maria para execução da medida de
internação. Em 1996, passou então a denominação Centro Educacional CEDUC Pe. João
Maria, por meio da Resolução nº 016/96.

4.1.2 As medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade e os Centros
Educacionais (CEDUC´s) do RN: O que são? Para que servem? O lugar de quem?

As medidas socioeducativas são abordadas neste trabalho, em virtude dos sujeitos
de nossa pesquisa se encontrarem no cumprimento daquelas relacionadas à privação ou
restrição de liberdade em função da prática do ato infracional cometido ou em virtude da
reiteração dele ou ainda do descumprimento de uma dessas medidas.
É válido lembrar que de acordo com o Código de Menor Melo Mattos de 1979,
crianças e adolescentes apreendidos por suspeita de ato infracional não tinham direito de
defesa pessoal, sendo estes submetidos à privação de liberdade sem que a materialidade da
prática fosse comprovada, ou seja, não havia o devido processo legal (SILVA, 2005). No
23

Acerca do histórico sobre a criação dos CEDUC´s Mossoró e Caicó não foi encontrado nenhum documento
para apoio impossibilitando a incorporação dessas informações ao presente texto.
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entanto, a partir da promulgação do ECA, para o/a adolescente, quando verificada a
prática do ato infracional, conforme o Art. 112 da mesma lei, é previsto a aplicação das
seguintes medidas socioeducativas.
No Art. 121 o ECA institui que a medida de privação de liberdade deverá está
sujeita “aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento”. Além disso, encontra-se no Art. 122 que tal medida deverá
ser aplicada somente quando:
I – Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência à pessoa;
II – Por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III – Por descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta. (BRASIL, 2006, p. 36)

A privação de liberdade, neste sentido, consiste no afastamento temporário do/da
adolescente acusado/a da prática de ato infracional do convívio familiar e comunitário,
sem, contudo privá-lo/la de receber visitas dos familiares e de ter os seus demais direitos
assegurados, como por exemplo, a saúde, a educação, a profissionalização, dentre outros.
Objetiva-se com a aplicação da medida socioeducativa de internação, responsabilizar o/a
adolescente pela prática do ato infracional, mas não só, pois de acordo com o ECA é
necessário as instituições responsáveis pela execução da medida promover ao/a
adolescente o atendimento especializado de acordo com os preceitos da lei.
O regime de internação/ privação de liberdade é aplicado, via de regra, conforme o
ECA, nos casos de prática de atos infracionais mais gravosos, aqueles análogos a crimes
como, por exemplo: homicídio, latrocínio, assalto e etc. Pode ser também aplicado como
sansão por descumprimento de medida anterior. Nos estabelecimentos nos quais a medida
é executada, os preceitos do ECA e SINASE devem ser garantidos, já que a questão da
privação da liberdade se configura como uma situação bastante complexa, considerando
que o adolescente é retirado do convívio social comum ao qual tinha direito antes da
prática do ato infracional e assim, sua rotina é modificada, visto que está subordinada a
instituição que executa a internação. Nessa medida, a escolarização se dá no interior da
instituição, assim como outras atividades, tais como: práticas esportivas, aulas de arte e etc.
Até mesmo os atendimentos relacionados a saúde ocorrem na unidade, evidenciando as
características de um regime de privação de liberdade.
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Já o regime de Semi-liberdade, pode ser determinado, conforme o ECA, no art. 120
(Lei 8.069/90) “desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto,
possibilitada a realização de atividades externas, independente da autorização judicial”. Em
alguns casos também é aplicada como forma de progressão ao/a adolescente que estava em
cumprimento da medida de internação e em sua avaliação psicossocial foi sugerida a
transição sendo acatada pelo juiz responsável por acompanhar a execução da medida. O
objetivo da medida de semiliberdade é propiciar ao adolescente a convivência em um
ambiente educativo, no qual poderá ser acompanhado, e preparado para exercer com
responsabilidade o direito a sua liberdade irrestrita.
Nesse período ele deve ter garantido atendimento no interior da unidade, a partir da
intervenção da equipe técnica, geralmente formada por assistente social, psicólogo e
pedagogo, assim como deve, sempre que possível ser atendido pela rede que compõem o
SGD, para que tenha contato com as instituições que estão na comunidade, a rede de
ensino e etc. É importante destacar a presença da família, da qual está afastado em virtude
da natureza da medida, e o trabalho realizado para que haja a interação entre o adolescente
e seus responsáveis, pois ao término da medida, provavelmente voltarão a residir com eles.
Abordar o tema do tratamento reservado ao segmento em questão nos remete a
pensar acerca desse atendimento em nível local e regional, pois no Estado do RN há três
unidades que deveriam executar o serviço de internação, para adolescentes do sexo
masculino, são elas o CEDUC Pitimbú, localizado em Parnamirim, o CEDUC Caicó,
localizado no município de Caicó, região do Seridó e o CEDUC Mossoró, localizado no
município de Mossoró, região Oeste do RN. A primeira se encontra interditada pelo
Ministério Público, e as duas outras, em situações igualmente precárias, e funcionando
parcialmente, muito embora, ainda não tenha sido determinada a interdição destas também.
Já o CEDUC Pe. João Maria, unidade de atendimento a adolescentes do sexo
feminino, tem funcionado em um espaço o qual aglutina a execução de todas as medidas
socioeducativas em regime semiaberto e fechado para as adolescentes, ou seja, são
executadas no mesmo espaço físico, a internação provisória (Prevista para ocorrer no prazo
máximo de 45 dias até a audiência na qual o juiz da infância e da juventude determina a
medida socioeducativa deve ser aplicada a adolescente), a de Semi-liberdade e a de
Internação.
No RN a entidade responsável por administrar e executar as Medidas
Socioeducativas de restrição e privação de liberdade é a Fundação Estadual da Criança e
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do Adolescente do Rio Grande do Norte - FUNDAC/RN. Criada em 1994 por meio da Lei
6.682, de 11/08/1994, é a entidade sucessora de FEBEM/RN (instituída pela Lei n° 4.931
de 20/ 12/ 1979), vinculada à Secretária do Trabalho e Assistência Social- SETAS. A
finalidade a qual se propõe a FUNDAC/ RN é de formular e executar no Estado, uma
política de proteção dos direitos da criança e do adolescente, competindo-lhe o estudo das
situações e o encaminhamento das soluções, assim como a orientação, coordenação e
fiscalização das unidades e programas operacionais em consonância com as diretrizes e
princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. (FUNDAC/RN, 2004).
A sua missão é atuar na construção da cidadania de crianças e adolescentes, em
ação conjunta com a sociedade, viabilizando direitos sociais, prioritariamente daqueles que
estão em conflito com a Lei. A instituição tem como base legal as diretrizes e princípios do
ECA (Lei 8.069 de 13/ 07/ 1990), a Política Estadual para Criança e o Adolescente,
aprovada pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte
(CONSEC) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Este veio
para qualificar a medida socioeducativa, integrando-a ao Sistema de Garantia de Direitos
(SGD).
Quanto à área de abrangência, a FUNDAC atua em cinco municípios do estado:
Caicó, Extremoz, Mossoró, Natal e Parnamirim. O quadro a seguir expõem apenas os
programas referentes à proteção jurídico-social, uma vez que o nosso trabalho aborda as
medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade.
Quadro 2 - Rede de Unidades e Programas de Atendimento - Programas de Proteção Jurídico-social.

ÁREA

PROGRAMAS DE PROTEÇÃO JURÍDICO-SOCIAL
UNIDADE/ PROGRAMA DE
TIPO DE ATENDIMENTO/ FAIXA
ATENDIMENTO/ LOCAL
Centro Integrado de atendimento ao
adolescente acusado de cometer ato
infracional – CIAD

ETÁRIA
Atendimento inicial á adolescentes de
ambos os sexos, de 12 a 18 anos
incompletos,
acusados
de
ato
infracional;

- Natal/ RN
Proteção
Juridico-social

- Mossoró/ RN
Centro Educacional Nazaré – CEDUC
Nazaré – Natal/ RN;
Centro Educacional Santa Delmira –
CEDUC Santa Delmira – Mossoró/ RN.
Centro Educacional Pitimbú – CEDUC
Pitimbú – Parnamirim/ RN;

Serviço de internação provisória e
Defensoria.
Atendimento à adolescentes, na faixa
etária de doze a dezoito anos
incompletos, com autoria de atos
infracionais, sob medida socioeducativa
de semi-liberdade.
Atendimento à adolescentes, na faixa
etária de doze a dezoito anos
incompletos,
com
autoria
atos

79

Centro Educacional Mossoró – CEDUC
Mossoró – Mossoró/ RN;

infracionais, sob medida sócioeducativa
de privação de liberdade.

Centro Educacional Caicó – CEDUC
Caicó – Caicó/ RN;

Centro Educacional Pe. João Maria –
CEDUC Pe. João Maria – Natal/ RN;

Programa de Apoio ao adolescente
egresso de Medida Socioeducativa –
Natal, Mossoró e Caicó/ RN.
Programa de Apoio Sociofamiliar Natal, Mossoró e Caicó/ RN;

Atendimento à adolescentes, do sexo
feminino na faixa etária de doze a
dezoito anos incompletos, com autoria
atos
infracionais,
sob
medida
sócioeducativa
de
privação
de
liberdade.
Atendimento integral a adolescentes
egressos de medidas socioeducativas.
Atendimento integral á famílias de
adolescentes sob medida socioeducativa
e egressos.

PAFE – Programa de Apoio a Família e
ao Egresso.
Fonte: LIBERATO, Anna Luiza Lopes, 2010.

Até abril do corrente, de acordo com o Relatório sobre o Sistema Socioeducativo do
Rio Grande do Norte, todas as unidades que compõem o sistema socioeducativo se
encontravam parcialmente interditadas24, com exceção do CEDUC Pitimbú que está
totalmente interditado.
Muito embora saibamos da existência das prerrogativas legais a despeito de como
as MSE devem funcionar, não podemos desconsiderar as violações que ocorrem nos
espaços de sua execução e a insignificante efetividade das medidas, sendo uma das razões
pelas quais os adolescentes reincidem na prática dos atos infracionais. Para nós que já
temos alguma experiência profissional na área e conhecemos de perto a realidade do
público alvo das MSE é possível constatar deficiências na infraestrutura das instituições de
atendimento, precárias condições de trabalho para servidores públicos e profissionais que
são contratados para trabalhar nas unidades, violência institucional, denúncias de maustratos, insuficiências de atividades de caráter socioeducativo, ausência do trabalho

24

A interdição total do CEDUC Pitimbú e parcial dos Ceduc´s Mossoró e Caicó se deu em virtude das
péssimas condições nas quais se encontram essas unidades no que se refere a infraestrutura físicas (Locais
insalubres, insuficiência de camas para compor os alojamentos, alojamentos fechados com pregos nas grades
por falta de cadeados, grades enferrujadas e etc.), de recursos humanos, como também número elevado de
adolescentes para o que essas unidades poderiam oferecer de vagas. Todas essas violações de direitos
interferem na qualidade da execução da medida socioeducativa de internação, a qual por si só já se
caracteriza como a mais complexa tendo em vista o aspecto restritivo da liberdade, que somando-se as fatores
estruturais das unidades torna a medida de internação ainda mais difícil e incoerente com os parâmetros
nacionais do ECA e do SINASE.
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articulado entre a rede de proteção, pouco ou quase nenhum trabalho realizado com as
famílias dos adolescentes e etc.
O que se pode verificar na realidade de nosso estado, como também do Brasil, é
que, o campo institucional dos CEDUC’s no RN, ou qualquer outro que componha as
medidas socioeducativas, se configuram como ambientes aglutinadores de uma população
representada pelos adolescentes autores de atos infracionais e suas famílias que integram as
estatísticas de milhares de brasileiros pobres, em sua maioria negros, subalternizados,
tendo suas vidas marcadas por processos de violação de direitos, recorrente da
sociabilidade burguesa.
O documento “Dossiê sobre o caos no sistema socioeducativo do Rio Grande do
Norte”, nos dá uma dimensão da realidade cruel a qual estão submetidos os/as adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas em nosso estado:
A situação dos adolescentes no sistema socioeducativo do RN, continua
extremamente precária, não fazendo justiça, inclusive, ao termo
socioeducação, visto que, em geral, não existem planejamentos ou
atividades pedagógicas, as estruturas físicas são precárias, falta
preparação das equipes técnicas, e os adolescentes e seus familiares
vivem e situações de violações de direitos, que vão desde a falta de
acesso à educação, à saúde (inclusive com graves questões de
adoecimento mental) até a violação do direito à vida, visto que ocorrem,
frequentemente, mortes de adolescentes que se encontram em
cumprimento de medidas socioeducativas e, portanto, sob a
responsabilidade do Estado. (p. 8, 2013).

O dossiê elenca as principais violações de direitos as quais foram identificadas no
âmbito do sistema socioeducativo do RN. Destacamos algumas:

- Mortes de adolescentes em cumprimento de MSE´s no meio aberto e no meio fechado;
- Ausência de propostas político-pedagógicas nas unidades, refletindo na ociosidade
dos/das adolescentes, contrariando os princípios da socioeducação presentes no SINASE;
- A não garantia dos direitos de convivência familiar aos adolescentes e suas famílias;
- O desconhecimento dos/das adolescentes a respeito do PIA e consequente não
participação desses e dos familiares na construção do PIA;
- Ineficiente acesso dos/das adolescentes a saúde básica e mental;
- Precário acesso à escola.
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Mesmo diante desse cenário de violações de direitos dos adolescentes e de suas
famílias, considerando a complexidade da vida desses sujeitos, e sua inserção no sistema
socioeducativo, conseguimos vislumbrar algumas alternativas para se pensar a despeito da
relação entre a violência, os direitos humanos e a construção de possibilidades de vivências
apoiadas nos parâmetros de dignidade humana e cidadania como se propõe o Programa
Nacional de Direitos Humanos – PNDH III. Em sua terceira versão, representa um passo
para a experiência da concretização dos Direitos Humanos no Brasil.
Este documento está organizado a partir de seis eixos orientadores e a diretriz oito
“Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de
forma não discriminatória, assegurando seu direito opinião e participação” define objetivos
estratégicos para sua implementação. Destacamos o objetivo estratégico VII que trata da
implementação do SINASE, pois recomenda além da sua implementação, avaliação da
execução das medidas, a divulgação dos resultados anuais e estabelecimento de metas
conforme o ECA; Implantação do Sistema de Informação para infância e adolescência
(SIPIA); Implantação dos centros de formação para os operadores do sistema
socioeducativo em todos os estados e Distrito Federal; desenvolvimento de campanhas
informativas sobre o adolescente autor de ato infracional, defendendo a não redução da
maior idade penal; dentre outras ações. (BRASIL, 2010).
É nesse campo contraditório, pois envolve situações de violação de direitos
humanos e a luta, através da mediação política, pela garantia dos direitos, que
aprofundamos nosso estudo.
Assim, no contato com as adolescentes que estão cumprindo as medidas
socioeducativas de privação e restrição de liberdade (internação e semiliberdade) no
CEDUC Pe. João Maria foi possível conhecer as principais violações de direitos que
incidiram sobre elas e suas famílias a partir da análise de suas trajetórias de vida e como o
Estado tem se posicionado para responder as demandas desse público e da sociedade que
clama por segurança pública.

4.1.3 Centro Educacional (CEDUC) Pe. João Maria: O que é destinado às meninas que
cometem atos infracionais.
O Centro Educacional CEDUC Pe. João Maria foi criado em 1996, por meio da
Resolução nº 016/96. Esta unidade atende a adolescentes, do sexo feminino, de 12 a 18
anos, autoras de ato infracional, encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude e
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Juízos de Direito das comarcas de Natal e dos municípios do RN, para o cumprimento das
medidas socioeducativas de internação provisória, internação e semiliberdade. Localizada
na Zona Norte da capital do Estado, próxima ao centro, conta com uma infraestrutura que
corresponde, em certa medida, aos parâmetros do SINASE, já que na área construída se
pode verificar além dos dormitórios coletivos, um auditório, quarto para visita íntima, sala
de aula, setor médico e de enfermaria, salas para equipe de apoio técnico, uma pequena
praça, além do refeitório e etc.
No que se refere à proposta pedagógica e ao atendimento direcionado as
adolescentes, Cunha (2014, p. 105) chama nossa atenção para o fato de que os operadores
do Direito, seus representantes, os profissionais que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos que “são na maioria homens, também assumem um papel nas relações de gênero.
No contexto da execução das medidas socioeducativas, poucas são as prescrições do ponto
de vista legal e políticas nacionais que abordem essa questão”. A autora destaca ainda o
décimo eixo do SINASE o qual prevê a necessidade de adequação das propostas
pedagógicas às diversidades étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual. Somente
considerando as propostas referidas é que se torna possível construir projetos de vida que
ultrapassem a invisibilidade que recai sobre as adolescentes.
Atualmente, de acordo com a coordenadora da equipe técnica do CEDUC Pe. João
Maria, todas as adolescentes em cumprimento das medidas de privação e restrição de
liberdade estão frequentando, em caráter obrigatório, determinado pela Justiça da Infância
e Juventude, cursos do PRONATEC25 (Cursos de fabricação de bijuterias e artesanato), e
frequentam as aulas de educação formal, nas escolas próximas a unidade (adolescentes que
cumprem a medida de semiliberdade) e as aulas que ocorrem na unidade (para as
adolescentes em privação de liberdade). Há visitas semanais de grupos religiosos e a
participação das adolescentes é de livre escolha. Além dessas, também há as visitas dos
familiares, em dia específico determinado pela instituição, com duração média de três

25

Os cursos do PRONATEC são ofertados pelo Governo Federal, mas a participação das adolescentes, na
sua condição em cumprimento de MSE, é compulsória de acordo com as normas do CEDUC Pe. João Maria,
de modo que a não participação da adolescente nas atividades é informada no PIA e nos relatórios
encaminhados ao Juiz da Infância e Juventude. Essa medida não se caracteriza com a perspectiva da
socioeducação, prevista no SINASE, muito embora esteja sendo adotada, a partir da preocupação da unidade
em possibilitar as atividades as adolescentes.
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horas. No ano de 2015 não houve registro ou solicitação por parte das adolescentes da
unidade à realização de visita íntima26.
O que se constatou na realidade do cotidiano do CEDUC Pe. Maria João Maria é
que algumas atividades, tais como as do PRONATEC são ofertadas em caráter obrigatório
e a não participação das adolescentes confere como consequência a informação ao
judiciário. Além disso, os cursos são ofertados sem prévia escolha das adolescentes, ou
seja, não levam em conta a habilidade ou o desejo delas em fazê-lo. Outro aspecto que nos
chamou atenção foi à incompreensão ou pouco conhecimento dos técnicos sobre o
significado do atendimento socioeducativo, pois este se restringe aos atendimentos com a
assistente social (Entrevista inicial, acompanhamento das adolescentes as audiências,
construção do relatório social e etc.), com as educadoras (orientação sobre higiene pessoal,
acompanhamento das adolescentes nas atividades no interior da unidade e fora da
instituição), não desenvolvendo a proposta de execução das medidas socioeducativas a
partir do caráter educativo, mas tão somente a partir da realização das atividades
“obrigatórias” por parte de cada profissional, não ultrapassando os aspectos formais.
Diante desse contexto, faremos uma breve exposição acerca da socioeducação, de
como esta prática deve estar presente no dia a dia das instituições de cumprimento de
medidas socioeducativas, com destaque para o atendimento das medidas de privação e
restrição de liberdade.
A privação de liberdade se constitui como a medida mais complexa e também a
mais severa devido ao seu caráter de privar o/a adolescente do seu direito de ir e vir. No
entanto, é importante lembrar que a privação ou restrição desse direito, não o/a priva dos
demais, quais sejam: escolarização, formação profissional, lazer, cultura, saúde, e etc.
Sendo assim, se caracteriza como a medida mais drástica para o/a adolescente, e deve ter
um caráter excepcional, sujeita aos princípios de brevidade e ao respeito da pessoa em
condição peculiar de desenvolvimento, conforme o ECA.
A socioeducação deve ser realizada por um diversificado conjunto de profissionais
que compõem o SGD, e deve preparar o/a adolescente para a construção de um projeto de
vida que contemple a concretização dos direitos, a partir do acesso a eles, do
conhecimento. A prática da socioeducação não deve ser entendida como restrita ao/a
adolescente em comprimento de MSE, mas deve se estender e fazer parte do processo de
26

As constatações referidas foram registradas no diário de campo da pesquisadora, ao longo do
desenvolvimento da pesquisa, no contato com as adolescentes e visitas a instituição, em conversas com os
funcionários.
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formação de todas as crianças e adolescentes, ao lado da educação formal. O Sentido de
educação deve ser entendido como criação de um espaço para que o/a adolescente, se sinta
capaz de ser sujeito de sua História, de seu processo de desenvolvimento pessoal, sujeito
ativo e participante de sua educação voltada ao convívio social através da vivência de
direitos. O centro educacional não deve ser um lugar de ociosidade para os/as adolescentes
que estiverem lá, mas sim deve se constituir como um espaço de reflexão e construção de
novas perspectivas de vida. (PINTO; SILVA, 2014).
Na articulação com o que já foi dito, é possível compreender que as propostas do
CEDUC Pe. João Maria não encontram espaço para as práticas da socioeducação. Sendo
assim, as piores consequências recaem sobre as adolescentes que lá estão, uma vez que
sofrem com essa distância do que é realizado na unidade e do que propõem e defendem o
ECA e o SINASE. Na próxima seção abordaremos o perfil socioeconômico, político e
cultural das adolescentes em privação e restrição de liberdade.

4.2 Perfil das adolescentes do sexo feminino em privação e restrição de liberdade no RN.

Para conhecermos a realidade das adolescentes, autoras de ato infracional, em
privação e restrição de liberdade, construímos um perfil socioeconômico, político e
cultural, que será discutido nesta sessão e na sessão seguinte, na qual abordaremos a
situação das famílias das adolescentes. Analisamos os prontuários que contêm os PIAS de
10 adolescentes que cumpriram a medida de internação no período de junho de 2014 à
junho de 2015.
Para essa sessão a análise do perfil seguirá a partir dos seguintes aspectos:
Documentação pessoal; Estado civil; Ato infracional praticado; Idade na prática do
primeiro ato infracional; Idade na prática do ato infracional pelo qual responde atualmente;
Reincidência; Escolaridade; Evasão escolar; Motivos da evasão escolar; Bairro moradia;
Cursos profissionalizantes; Experiência de trabalho; Uso de drogas lícitas e ilícitas;
Atendimento no CAPS I; Acesso à cultura, esporte e lazer. Os demais elementos referentes
a situação socioeconômica das famílias, estarão na próxima sessão.
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Gráfico 1 – Documentos Pessoais das adolescentes

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

O que se pode verificar a partir do gráfico 01, e de acordo com o acesso aos
prontuários das adolescentes, é que todas tinham Registro de nascimento e 90 % delas
tinham RG antes de cumprirem as MSE´s. No que se refere aos demais documentos, 60%
delas só tiveram acesso ao CPF e 20% a CTPS, após a entrada no CEDUC Pe. João Maria.

Gráfico 2 – Estado civil

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

Quanto ao estado civil, 80% se declaram solteiras e 20% em união estável, de
acordo com os dados presentes nos PIAS. Um aspecto importante a ser observado é que
não houve registros do ano de 2015 de solicitações por parte das adolescentes que
vivenciam a experiência de união estável, para a realização da visita íntima. De acordo
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com a coordenadora da equipe técnica, a não solicitação para visita íntima não representa
nenhuma perda para as adolescentes já que “aparentemente” o que mais interessa nesse
momento são as visitas das famílias. Além disso, também acredita que a unidade não está
preparada para atender a essa demanda, se houvesse, mesmo com a construção do módulo
para visita íntima.
Dessa forma, entendemos que a unidade está ferindo um direito que está garantido
no SINASE, e que a não efetivação das visitas íntimas, quando comprovado que as
adolescentes possuem esse vinculo de união estável, pode fragilizar ainda mais esse
momento da vida da adolescente, já que a medida socioeducativa de internação se constitui
como uma das medidas mais complexas, pois priva a adolescente de seu direito de ir e vir,
em virtude da prática do ato infracional, mas não deve privá-la dos demais direitos.

Gráfico 3 - Ato infracional pelo qual respondem atualmente

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

O gráfico três nos mostra os atos infracionais praticados pelas adolescentes, e pelos
quais respondem a partir do cumprimento da medida socioeducativa de internação ou
semiliberdade. É possível constatar com esse dado que 40% dos atos cometidos, o foram
contra a vida, e 60%, ou seja, mais da metade não foram contra a vida, contrariando o
senso comum, a mídia comercial sensacionalista, e até mesmo políticos mais
conservadores, os quais afirmam que os atos infracionais cometidos por adolescentes são
sempre os mais gravosos e violentos.
Um dado mais chocante é o que se refere à idade com a qual as adolescentes
cometeram o primeiro ato infracional. 20% com a idade de 12 anos, 10% com 14 anos e
10% com 15 anos. As demais (60%) não havia registro no PIA, mas podemos afirmar que
acompanham essa média entre os 12 e 15 já que começam a cumprir medidas
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socioeducativas muito cedo. Isso revela a ineficácia do Estado em garantir os direitos mais
básicos a essas adolescentes e suas famílias, pois a inserção precoce na prática do ato
infracional, em geral, sofre influência das graves violações de direitos em suas trajetórias
de vida, inserção no tráfico de drogas, conforme informações nos relatórios sociais
presentes nos prontuários consultados.

Gráfico 4 – Idade no momento de cumprimento da MSE de
internação

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

Ratificando o que foi dito acima, 50% das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria
tem idade igual ou inferior a 16 anos. Além disso, de acordo com os dados nos processos
dessas adolescentes, foi possível observar que as que estão na faixa acima de 17 anos,
cumprem a medida pela segunda vez ou iniciaram a medida com 16 anos. Os 10%
referente à idade de 19 anos representa a realidade de uma jovem que iniciou a medida
com 18 anos e concluiu com 19, o que está previsto no ECA quando afirma que o/a
adolescente deve responder pelo ato infracional cometido antes dos 18 anos, podendo
cumprir a medida até os 21 anos.
Outro aspecto importante é que 30% são reincidentes, ou seja, não estão cumprindo
uma MSE pela primeira vez, no entanto, 70% não são reincidentes, contrariando mais uma
vez as falsas estatísticas divulgadas pela mídia e pelo senso comum.
Quando o sistema socioeducativo cumpre os seus objetivos no que tange a
execução das medidas socioeducativas, respeitando os direitos humanos dos/das
adolescentes, a articulação entre as instituições que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos (Escolas, unidades de saúde, CRAS, CREAS, justiça da infância e etc.), é
provável que a reincidência seja reduzida. Ao contrário, sem essa articulação, sem a
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mobilização dos profissionais envolvidos no atendimento socioeducativo, sem a
participação das famílias, a possibilidade de reincidência aumenta e o retorno dos/das
adolescentes as unidades de cumprimento de MSE entra em um ciclo de reprodução da
violência contínua, podendo o/a adolescente passar toda a sua adolescência entre entradas e
saídas do sistema socioeducativo por meio das instituições de cumprimento das medidas.

Gráfico 5 – Escolaridade

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

Apenas 30% das adolescentes se encontram na escolaridade ideal para suas faixas
etárias, e 70% se encontram fora do que seria o ideal. Além disso, 90% se encontravam em
evasão escolar antes de cumprirem as medidas socioeducativas, voltando a frequentar a
sala de aula a partir do momento em que entraram no CEDUC Pe. João Maria. Essa é uma
grave violação de direitos humanos que incide contra a vida dessas adolescentes, pois
como é notório a partir desses dados, a inserção na escola se deu pela inserção da
instituição de cumprimento de MSE, e não anterior a isso. Esse aspecto é importante por
que não se trata apenas da inserção no campo da educação, mas também da permanência e
da possibilidade de formação para a vida e possibilidades de inserção futura no mercado de
trabalho. Sem educação, as chances de se inserirem de forma legal e protegida no mercado
de trabalho diminuem significativamente.
A evasão escolar é um elemento importante para desvelar esse cenário de violações
de direitos. 100% das adolescentes se encontravam fora da escola no período no qual
iniciaram o cumprimento das MSE´s. 10% apresentaram como razão a desmotivação em
estar na sala de aula. 10% afirmaram que a escola se recusou à aceita-las apresentando
como justificativa o comportamento difícil das adolescentes. 10% demostra a realidade de
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um pai de uma das adolescentes, que por medo de represálias contra sua filha, em virtude
do ato infracional que ela havia cometido, acreditava ser melhor, para preservar a vida da
filha, deixa-la fora da escola. 70% Não dispunham das razões sobre a evasão escolar nos
PIAS. Apenas constava nesse documento a não inserção das adolescentes na rede escolar.
No momento da pesquisa, na fase da coleta de dados, se observou que todas as
adolescentes, em cumprimento das medidas de privação e restrição de liberdade estavam
matriculadas e frequentando as aulas nas escolas próximas a unidade ou no próprio prédio
do CEDUC Pe. João Maria. Consideramos preocupante essa inserção, apenas pela via da
instituição de MSE, porque após o cumprimento das medidas ainda será necessário que as
adolescentes estejam integradas na rede escolar, no entanto, com as limitações que
apresentam de permanência nas escolas, seja pela desmotivação, como já foi exposto, ou
pela recusa ou dificuldade das escolas em trabalhar com a demanda das adolescentes, não
se pode garantir que elas consigam a inserção referida.

Gráfico 6 - Uso de drogas lícitas e ilícitas

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

Entre as drogas ilícitas consumidas, a maconha tem o maior percentual, de 90%.
Segundo as adolescentes, é de mais fácil acesso e mais barata. O uso, afirmam ser
esporádico. No que se refere aos remédios controlados, 20% passaram a consumi-los após
a entrada no CEDUC Pe. João Maria. Os prontuários dessas adolescentes mostraram que as
dificuldades de adaptação na unidade, o sofrimento com a privação de liberdade, e a
impossibilidade de uso das drogas que utilizavam, implicou no quadro de sofrimento
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psíquico que resultou na necessidade de uso de medicamentos controlados, receitados por
médicos dos serviços do CAPS I e do Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado.
Quanto aos atendimentos nos CAPS I, se constatou que assim como os outros
atendimentos aos quais já nos referimos esse também só ocorreu após a inserção das
adolescentes na unidade. 30% delas foram atendidas nos CAPS I, após a identificação da
equipe técnica acerca da necessidade que elas apresentaram. Dessas, 10% teve várias
entradas/internações no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado, também após inserção na
unidade de MSE.

Gráfico 7 – Cursos profissionalizantes

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

70% das adolescentes afirmaram nunca ter feito nenhum curso profissionalizante,
seja pela dificuldade de acesso a algum, ou por não terem orientação sobre como buscar
informações acerca disso. As demais iniciaram os cursos, conforme nos mostra o gráfico
sete. Essas declararam não ter concluído.
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Gráfico 8 – Experiências de trabalho

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

No que se refere às experiências de trabalho, 50% nunca tiveram experiência
alguma, 30% afirmaram ter trabalhado como diaristas, 10% como garçonetes e 10% como
babás. Em todas essas formas de trabalho, que no caso das situações envolvendo as
adolescentes em pauta, não se enquadraram nas características dos programas existentes,
como o “Primeiro emprego” ou “Menor aprendiz”, tendo em vista a condição de
precariedade do trabalho, sem a proteção das leis trabalhistas em vigor, na verdade revelam
a exploração do trabalho infanto-juvenil. De acordo com as informações presentes nos
prontuários, as adolescentes se submetiam a essas experiências para complementar a renda
da família ou para que pudessem ter acesso a determinados produtos, como roupas, tênis, e
etc. que a família não tinha condições de custear.

Gráfico 9 – Acesso à cultura e lazer

Praça da cidade 30%
Esporte 20%
Grupo de dança junina 10%
Não têm acesso a nada 40%

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.
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O acesso à cultura, esporte e ao lazer é um dado interessante de ser analisado
considerando a infraestrutura das cidades e bairros nos quais as adolescentes residiam com
seus familiares. Em geral, moram em bairros periféricos das zonas urbanas. 40% das
adolescentes afirmaram não ter tido acesso a nada referente a esporte e lazer, relatando ter
muito tempo em ociosidade. 30% das adolescentes frequentavam as praças das cidades nas
quais residiam.

4.3 Famílias violadas: a condição de (Des) proteção das famílias dos/das adolescentes
autores/as de atos infracionais.

A noção de família que está expressa na Constituição Federal de 1988, a define no
Art. 226 como sendo a base da sociedade e por isso, tem especial proteção do Estado. No §
4º do mesmo artigo é considerada “[...] entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes”. No entanto, é preciso refletir sobre essa noção,
pois conforme nos desperta Sarti (2010, p. 21) “vivemos uma época como nenhuma outra,
em que a mais naturalizada de todas as esferas sociais, a família, além de sofrer abalos
internos tem sido alvo de marcantes interferências externas”. Nesse sentido, acreditamos
que é importante refletir criticamente acerca das concepções de família, como também
pensar a despeito de que proteção do Estado a C.F. faz referência, pois as famílias dos/das
adolescentes autores de atos infracionais tem sido culpabilizadas pelas situações nas quais
se encontram esses adolescentes, sem que seja questionado ou cobrado do Estado a sua
contrapartida.
Szymanski (2000) faz um breve resgate sobre a noção de família a partir das
explicações Freudianas nas quais a família e em especial, a relação entre mãe e filho,
surgiu para elucidar e de certa forma justificar o desenvolvimento emocional da criança.
Nessa perspectiva, ao afirmar-se que os anos iniciais da vida da criança são fundamentais
para o seu desenvolvimento, focaliza-se “a família como lócus potencialmente produtor de
pessoas saudáveis, estáveis, felizes e equilibradas, ou como o núcleo gerador de
inseguranças, desequilíbrios e toda sorte de desvios de comportamento” (p. 23).
Nesse sentido afirma a autora, que Freud não estava se referindo a todas as famílias,
mas sim aquelas compostas por pai, mãe e algumas crianças, correspondendo ao modelo de
família ideal, burguesa, nuclear. Quando a família se distanciava ou não correspondia a
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esse modelo tradicional, nuclear, era denominada de “desestruturada” ou incompleta e as
dificuldades que vivenciassem seriam causadas em virtude dessa desestrutura. Assim, o
foco não estaria na qualidade das relações entre os membros da família, mas sim na sua
“estrutura”.
Uma outra concepção de família a compreende como o espaço privado, no qual as
pessoas se constituem como sujeitos, sendo também o espaço da intimidade, da construção
de sentidos, das expressões de sofrimento psíquico, das manifestações afetivas, das
relações sociais necessárias a vida do ser humano. Nesse sentido, a elaboração que
considera ou se aproxima dessa definição sobre família pode ser a de família vivida,
construída a partir da observação do cotidiano vivido de algumas famílias que diferiam
quanto a suas estruturas, histórias, modos de comunicação e etc. A família, nessa
concepção, pode ser entendida como um espaço no qual:

[...] as pessoas que convivem numa ligação afetiva podem ser um homem
e uma mulher e filhos biológicos, ou uma mulher, sua afilhada e um filho
adotivo, ou qualquer outro arranjo. ‘Duradouro’ não significa ‘definitivo’,
e as emoções, envolvidas em uma relação que pode vir a terminar, são
diferentes daquelas que emergem em situações definidas como
definitivas. Relação de cuidado pode significar um compromisso em que
todos estão envolvidos, e, com a possibilidade de mudanças de seus
protagonistas na estrutura da família, cessa a especialização de funções.
(SZYMANSKI, 2000, p. 26).

Diante disso, entendemos que as famílias, em suas diversas configurações não se
estruturam da mesma maneira. Percebe-se uma diferença entre a família da classe
trabalhadora e a família burguesa, uma vez que a primeira se sustenta por meio das redes,
nas quais garante a proteção dos seus membros, em uma trama de obrigações morais,
dificultando sua individualização e viabilizando sua existência. De acordo com Sarti (2011,
p. 85):
A família, para os pobres, associa-se àqueles em que se pode confiar. Sua
delimitação não se vincula à pertinência a um grupo genealógico, e a
extensão vertical do parentesco restringe-se àqueles com quem convivem
ou conviveram, raramente passando dos avós. O uso do sobrenome para
delimitar o grupo familiar a que se pertence, recurso utilizado pelas
famílias dos grupos dominantes brasileiros para perpetuar o status (e
poder) conferido pelo nome de família, é pouco significativo para os
pobres. Como não há status ou poder a ser transmitido, o que define a
extensão da família entre os pobres é a rede de obrigações que se
estabelece: são da família aqueles com quem se pode contar, isto quer
dizer, aqueles que se retribuem ao que se dá aqueles, portanto, para com
quem se tem obrigações. São essas redes de obrigações que delimitam os
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vínculos, fazendo com que as relações de afeto se desenrolem dentro da
dinâmica das relações [...]

A autora afirma que a noção de família se define em torno de um eixo moral e que
as fronteiras sociológicas são traçadas por meio do principio da obrigação moral
interferindo, estruturando as relações.
Além disso, há outros fatores importantes que devem ser esboçados aqui para
compreender o sentido e o “papel” da família na contemporaneidade. Atualmente constatase que as famílias não atendem aos padrões nucleares formais, tradicionais, mas estendemse para além da figura materna e paterna, abrangendo tias, tios, avós, sobrinhos, ou
conforme foi dito acima, as redes que não tem necessariamente relação de
consanguinidade. O gráfico a seguir é elucidativo para mostrar a composição familiar das
famílias das adolescentes de nossa pesquisa:

Gráfico 10 – Composição familiar

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

A composição familiar revela que 40%, menos da metade das adolescentes, provem
de grupos (organização) familiares tradicionais. Destacamos a figura materna que está
presente em 60% das famílias, sendo consideradas pelas adolescentes o parente familiar
mais próximo e importante, inclusive na participação nas visitas familiares que ocorrem ao
CEDUC Pe. João Maria semanalmente. Atualmente constata-se que as famílias não
atendem aos padrões nucleares formais, tradicionais, mas estendem-se para além da figura
materna, abrangendo pai, avós, companheiros.
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Segundo Losacco (2010) essas mudanças na concepção de família se remetem a
complexidade das relações que se estabelecem nos grupos familiares, considerando as
diferentes organizações e modos de estruturação em face aos desafios que esses
enfrentaram, nos fazendo aceitar os modelos que não representam o que pensávamos ou o
que historicamente foi definido como ideal.
Quando se trata das famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas é comum relacionar as situações que vivenciam com a culpa, a
“desestruturação familiar”, dentre outros termos pejorativos e carregados de moralismo.
Em uma sociedade como a brasileira, notadamente elitista, hierárquica e moralista, não
podemos ter outra expectativa a não ser esperar que as definições construídas sobre as
famílias em questão sejam pautadas nesses termos. Concordamos com Ataíde (2002, p.
185) no que se refere a sua afirmação sobre a forma como são identificadas as famílias
pobres pela classe dominante, pois ela mostra como aquelas recebem uma

[...] identificação negativa em lugar de uma identificação que lhes
justifique e valorize as referências e diferenças culturais e fuja do
etnocentrismo. Tal fenômeno leva a desvalorização, ao desconhecimento
da identidade social de grupo e, se introjetado pelo próprio grupo, à perda
de seus próprios referenciais. Por isso são considerados grupos sem
cultura, sem educação, sem teto e sem emprego, sendo alvo de
estigmatização por não compartilharem a cultura hegemônica, burguesa e
letrada.

É nesse contexto de violações de direitos, que a família também é violada,
culpabilizada, criminalizada. No entanto, atribuir a família do adolescente a “culpa” ou a
responsabilidade pela situação dos seus filhos é atribuir um fardo a qual ela não está
preparada para carregar, ou mesmo não é culpada/ responsável por isso, tendo em vista
todo o processo vivenciado por elas, as determinações socioeconômicas que incidem sobre
as famílias pobres, a exploração, o não acesso aos direitos sociais e etc.
A situação de miséria vivenciada por uma parcela significativa da população
brasileira, em virtude das marcas deixadas pelo sistema econômico vigente, interfere
diretamente na qualidade de vida dos sujeitos. São pessoas que cotidianamente precisam
enfrentar os desafios de suprir suas carências materiais e financeiras. Vivem em um
contexto de violência social. Os gráficos a seguir desvelam a realidade as quais são
submetidas às famílias das adolescentes que cumprem MSE´s no CEDUC Pe. João Maria:
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Gráfico 11 – Situação socioeconômica familiar (Renda)

Inferior a um salário
mínimo 40%
Um salário mínimo 20%
Superior a um salário
mínimo 40%

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

A informação referente à renda das famílias é significativamente importante para se
refletir acerca das condições de vida dessa população. Apenas 20% das famílias recebe o
equivalente ao valor de um salário mínimo/mensal, e 40% recebem menos que um salário
para suprir todas as necessidades concretas (Aluguel da casa, pagamento da água, luz
elétrica, alimentação, vestimenta, transporte e etc.). Por isso, 60% delas afirmaram receber
Bolsa-família, sendo este benefício um complementador na renda da família. Além disso,
se verificou que apenas 10% das famílias receberam visitas da rede sócio-assistencial.
Quadro 3 – Local de moradia
Município de origem das adolescentes
Natal

30%

Parnamirim

20%

São Gonçalo do Amarante

10%

Riachuelo

10%

Parelhas

10%

Upanema

20%

Total

100%

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

97

A questão da moradia também é um elemento importante para se refletir sobre a
condição de vida das adolescentes e de suas famílias. Apesar do quadro não esboçar a área
do município na qual as adolescentes residiam, os prontuários revelaram que em geral,
eram áreas mais afastadas da zona urbana e com infraestrutura bastante precária, sendo
observado nesses documentos que as casas não estavam localizadas em bairro com
saneamento básico, distantes de praças, e locais que favorecessem lazer e cultura as
adolescentes, e no que se refere à estrutura das casas, tinham cômodos insuficientes para o
numero de pessoas que compõem o grupo familiar. As que residem em Natal moravam nos
bairros: Guarapes, Quintas e Petrópolis, sendo que as residentes dos dois primeiros bairros
estão ameaçadas de morte nesses locais, não podendo retornar quando concluírem o
cumprimento das medidas.

Gráfico 12 - Modalidade de trabalho dos responsáveis

Do lar 40%
Diarista 20%
Agricultora 10%
Profe ssora 10%
Pedreiro 40%

Cortador de lenha
10%
Agricultor 10%

Fonte: Dados coletados nos prontuários das adolescentes do CEDUC Pe. João Maria.

A modalidade de trabalho dos responsáveis pelas adolescentes revela como no
espaço privado as famílias da classe trabalhadora se mobilizam para viabilizar a
sobrevivência cotidiana, criando estratégias para lidar com as dificuldades que encontram
nos caminhos, seja para administrar os poucos recursos gerados pelo trabalho, seja para se
submeterem a determinados trabalhos para que tenham a mínima condição de manter suas
famílias. Das modalidades apresentadas apenas a de professora se caracteriza como
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atividade “protegida” com a CTPS assinada. As demais modalidades não se enquadram
nessa condição, se configurando em alguns casos como “bico”.
Dessa forma podemos apreender que a dinâmica real na qual estão inseridas as
adolescentes autoras de atos infracionais, privadas de liberdade, e suas famílias se constitui
como uma dinâmica perversa, revelando o contexto de desigualdade social em que vive a
grande maioria da população brasileira, um cenário de graves violações de direitos
humanos operadas pelo Estado e suas instituições, pela sociedade quando não considera a
existência dessas adolescentes. Partindo desse perfil, apreendemos que embora tenham
cometido um ou mais atos infracionais, se inserem no campo da violência duplamente, pois
também são sujeitos que sofreram com a violência anterior a prática do ato e isso deve ser
considerado.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados qualitativos quantificáveis utilizados a partir da coleta realizada por meio
do acesso aos prontuários das adolescentes em cumprimento de MSE no CEDUC Pe. João
Maria, os quais contem o PIA, além das entrevistas, nos revelam a realidade das condições
objetivas e subjetivas de vida das adolescentes e de suas famílias, incutidas em uma teia de
violações de direitos humanos que não se expõem naturalmente, mas precisam ser
desveladas para que sejam conhecidas e enfrentadas.
As adolescentes, sujeitos de nossa pesquisa, mostram ainda, a partir de suas
trajetórias de vida, a ineficácia do Estado em produzir e gerir políticas sociais que as
alcancem. Suas histórias trazem à tona a invisibilidade desse público, a criminalização e a
punição como primeiras medidas adotadas para o enfrentamento da violência cometida.
Podemos afirmar que o Estado é eficiente em garantir o encarceramento como política de
segurança pública, por meio da qual dá respostas à sociedade no que se refere à violência
envolvendo adolescentes autores/autoras de atos infracionais.
A falta de visibilidade das adolescentes autoras de ato infracional nas políticas
públicas e sociais, nos programas, nos serviços, na articulação das políticas, intensificam a
naturalização a violência.
A sociedade expressa o repúdio a essas adolescentes e não tem conhecimento de
como elas vivem, o que fazem e as circunstâncias que motivaram a prática do ato
infracional. É bem verdade, que algumas o fazem por uma escolha muito subjetiva,
pessoal, no entanto, o que mais se expõem está centrado na perversidade dos atos
cometidos e não nos condicionantes, nas circunstâncias.
Gostaria de chamar a atenção do leitor quanto a alguns aspectos que foram
discutidos neste trabalho: a adolescente não é somente a violência que demonstra ou que
pensamos sobre ela, mas é também o resultado da violação de seus direitos humanos, da
revolta, da angústia de não ser o que a sociabilidade burguesa diz que devemos ser ou ter,
ou mesmo representar. Elas não estão isoladas do mundo e das influências do capitalismo
global. Elas desejam o que as adolescentes de sua idade, de outra classe social desejam.
Elas sonham em ter uma profissão, mas não tiveram acesso a uma educação de qualidade,
resultando em grandes dificuldades para sua integração no mercado de trabalho ou no
ensino superior.
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Mesmo considerando estes aspectos o que se constata na realidade brasileira é o
clamor por mais prisões, por endurecimento das penas e por redução da idade penal
dos/das adolescentes autores/autoras de atos infracionais. Nesse sentido, podemos afirmar
que vivenciamos um momento aterrorizante e inseguro, pois a redução à idade penal não
garante a redução da violência, mas contribui para o recrudescimento de iniciativas
conservadoras e repressivas para a responsabilização dos/das adolescentes e pouco esforço
do Estado brasileiro em garantir os direitos humanos mais básicos a essa população.
É preocupante perceber que adolescentes, de ambos os sexos, são culpabilizados
por toda violência que assola a sociedade. São esses e essas adolescentes que não estão nas
escolas, filhos da família da classe trabalhadora empobrecida, desempregada, que são alvos
dos jornais televisivos sensacionalistas que atuam para formar o pensamento social de que
são eles os vilões da história. Pouco se constata programações na mídia que retratem
realidade cruel a qual já mencionamos e expusemos nessa pesquisa.
O sistema socioeducativo tem sido o primeiro contato dos/das adolescentes com as
políticas públicas. Muitos, como vimos através do perfil, chegam a instituições como os
CEDUC´s com Registro de nascimento e RG, mas despossuídos dos demais documentos e
de possibilidades de enfrentar vagas no mercado de trabalho, pois não tem qualificação,
uma vez que não tem escolaridade e formação profissional, para desenvolverem um
trabalho de forma protegida.
Ansiamos com nosso estudo contribuir para o aprofundamento desta temática, com
o foco nas adolescentes, as quais durante muito tempo passam pela invisibilidade social
seja pela questão de gênero ou pelo número reduzido de atos infracionais quando
comparados as dos adolescentes do sexo masculino. É necessário ultrapassar essa barreira
da invisibilidade para que possamos lutar por políticas que alcancem as adolescentes em
suas particularidades.
Por fim apontamos a importância de aprofundar os estudos acerca da Justiça Juvenil
Restaurativa como uma alternativa para se pensar a responsabilização dos/das adolescentes
autores/autoras de atos infracionais.
Desejamos que esse trabalho seja um instrumento que possibilite a reflexão critica
sobre a realidade das adolescentes autoras de atos infracionais, desmistificando a ideia da
impunidade a esse público, como também permita a reflexão sobre as práticas e a política
de atendimento a esses sujeitos, contribuindo para a formulação de políticas públicas
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direcionadas a esse público, sobretudo aquelas que sejam capazes de se antecipar as
situações de violações de direitos.
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APÊNDICE – A
INSTRUMENTAL PARA COLETA DE DADOS I – PERFIL DOS/ DAS
ADOLESCENTES
I- IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Data de nascimento:
Documentos? sim (

) não ( )

Quais: Certidão de nascimento (

) RG ( ) CPF (

) CTPS (

)

Título de eleitor ( )
Município de origem:
Estado civil:
Solteiro/a (

) Casado/a (

Tem filhos? Sim (

) outro ( ) qual?

) Não ( )

Se sim, quantos? ____________. Com quem estão no momento?
______________________.
Etnia: Branco (

) Pardo (

) Negro ( ) outro (

)

Medida socioeducativa que está cumprindo:
Privação de liberdade (

) Semiliberdade (

)

Unidade de execução da MSE:
FAMÍLIA
Responsável pelo (a) adolescente:
Mãe (

) pai (

) irmão/ irmã (

) avó (

) avô (

) outros ( )

Escolaridade do pai: _______________. mãe: _______________. Ou outro
responsável: _______________.
Com quem o/a adolescente morava antes de cumprir a MSE/ núcleo familiar –
composição?
Bairro/ residência:
Modalidade de residência: própria (

Zona:
) alugada (

) cedida (

) emprestada (

)

outros ( ) Qual?
Renda familiar:
Tipos/ modalidades de trabalho desenvolvidos pelos membros do núcleo familiar:
- Mãe:

110

- Pai:
- Madrasta:
- Padrasto:
- Outros:
A família recebe algum beneficio sócio-assistencial? sim (
que?

) não ( ) Se não, por

______________________________________________________________________
.
Qual? Bolsa-família (

) BPC (

) Outro (

)

Qual?
A família recebe algum beneficio da previdência? sim (

) não ( )

Qual?
A família é acompanhada pela rede de proteção? sim (

) não ( )

Recebeu visita domiciliar de algum serviço da rede de proteção nos últimos seis
meses? sim ( ) não ( )
A visita domiciliar foi referente a qual serviço? CREAS (

) CRAS (

) Outro ( )

Qual?
ATO INFRACIONAL/ MSE:
Idade com a qual cometeu o primeiro ato infracional:
É reincidente na prática de ato infracional? sim ( ) não ( )
Ato infracional pelo qual responde atualmente:
Idade com a qual cometeu o ato infracional pelo qual responde atualmente:
Já cumpriu alguma MSE antes? sim (

) não ( )

Qual/quais:
Já descumpriu alguma MSE antes? sim (

) não (

)

Qual/ quais:
Motivos:
Já foi acolhido institucionalmente em medida de proteção (abrigo)? sim (
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Nível de escolaridade:
Estava frequentando a escola antes de cumprir a MSE? sim (
Evasão escolar? sim (

) não ( )

Motivos da evasão escolar:

) não ( )

) não ( )
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Já fez algum curso de formação profissional? sim (
Executava alguma atividade laborativa? sim (

) não (

)

) não ( )

Qual?
Tem alguma experiência de trabalho? sim (
Formal (

) ou informal (

) não ( )

)

Qual/ onde?
Período:
SAÚDE
Apresenta algum problema de saúde (especificar)? sim (

) não ( )

Apresenta algum tipo de deficiência/ necessidade especial? sim (
Faz uso de medicamento? sim (

) não ( )

) não ( )

Uso/ abuso de drogas lícitas? sim (

) não ( ) qual?

Uso/ abuso de drogas ilícitas? sim (

) não ( ) qual?

Já foi atendido no CAPS I? sim (

) não (

)

Quanto tempo?
CULTURA, ESPORTE E LAZER
Pratica alguma religião? Sim (
Qual? Católica (

) protestante (

) Não ( )
) espirita (

) Candomblé (

Participava de algum grupo/movimento cultural? sim (

) Outra? (

)

) não ( )

Qual?
Tinha acesso a espaços culturais? sim (
Qual? Biblioteca (

) cinema (

) não ( )

) teatro ( ) Outro ( )

Praticava alguma atividade esportiva em sua comunidade? sim (

) não (

Há áreas de lazer na comunidade na qual residia? sim (

) não ( )

Que tipos? Praças (

)

) quadras esportivas ( ) outros (

)
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APÊNDICE - B

ENTREVISTA DIRECIONADA AS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE NO
CEDUC PE. JOÃO MARIA:

1) Como era sua vida antes de chegar ao CEDUC Pe. João Maria (rotina, atividades
que realizava, o que gostava de fazer)?
2) Como era a relação com a sua família (Com quem morava, como era a relação)?
3) Você pode falar um pouco sobre como foi sua infância e sua adolescência, até aqui?
4) Lembra de alguma situação que impactou sua vida, te marcou, alguma situação de
violência?
5) Sobre a escola, estudou até que série/ano? Como avalia a sua vida escolar?
6) Você gostava de frequentar a escola? Participava das atividades? Se não, por quê?
7) E a convivência na comunidade (acesso aos espaços da comunidade/ bairro,
convivência com os/ as amigos/as)?
8) Já teve alguma experiência de trabalho? Se sim, com quê?
9) O que você entende por violação de direitos?
10) E por direitos humanos?
11) Você consegue identificar/ entender quando seus direitos são violados? Lembra de
algumas situações em que isso aconteceu?
12) E quando você percebe que seus direitos foram violados como reage diante disso?
13) Você já passou por outra instituição de proteção antes do CEDUC? Qual? (Quando
foi, por quê? O que recorda?)
14) O que levou/ motivou a prática do ato infracional?

113

15) Você acredita que esse tempo, cumprindo medidas socioeducativas, foi possível
mudar algum aspecto da sua vida?
16) Como pensa a respeito da sua vida agora? E no futuro?
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APÊNCIDE – C

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Quando elas transgridem as
regras: uma análise sobre as trajetórias de vida das adolescentes autoras de ato infracional
do Rio Grande do Norte”, que tem como pesquisadora responsável a Sra. Anna Luiza
Lopes Liberato A. Freire.
Esta pesquisa pretende analisar o envolvimento de adolescentes do sexo feminino
com a violência, a partir da prática de atos infracionais, no contexto da desigualdade social,
de gênero, de suas histórias de vida e das violações de direitos humanos que vivenciaram.
Apresenta como objetivos específicos: Construir e analisar o perfil socioeconômico,
político e cultural das adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de privação
e restrição de liberdade em Natal- RN; Conhecer e analisar a trajetória de vida das
adolescentes, que constituirão a amostra do presente estudo, antes de sua inserção no
sistema socioeducativo; Identificar e problematizar as ações do Estado no RN que visam à
garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, de modo particular dos/das
adolescentes autores/as de atos infracionais.
O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir com a acumulação teórica
sobre o tema em questão, por meio da aproximação com o debate.
Caso você decida participar dessa pesquisa, será submetido(a) a uma reunião por
meio da qual a pesquisadora responsável irá explicar os objetivos da pesquisa e a
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metodologia utilizada. Dessa forma explicitará que serão realizadas entrevistas as quais
serão registradas com o auxílio de um gravador de voz para viabilizar a integridade das
falas durante a transcrição, respeitando os direitos dos participantes.
Durante a realização das etapas dessa pesquisa, você estará livre para interromper a
sua participação a qualquer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição da
entrevista, logo identificamos mínimos riscos e/ou danos à dimensão física, psíquica,
moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, a partir do desenvolvimento
dessas, considerando que os participantes não serão diretamente identificados e a sua
dignidade e autonomia serão respeitadas.
Assim, caso aconteça um desconforto ou risco do constrangimento em alguma das
etapas, o participante poderá solicitar, imediatamente, a interrupção de sua participação
e/ou o não uso de alguns trechos da sua fala. Para minimizar as possibilidades de
constrangimento, as reuniões serão realizadas em locais que permitam garantir o sigilo das
informações.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para
Anna Luiza Lopes Liberato A. Freire (Telefone: (84)---------------).
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que
possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em
local seguro e por um período de cinco anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido
pelo pesquisador responsável e reembolsado para você.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá ligar para o Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (CEP HUOL), telefone 3342-5003/ End. Av. Nilo Peçanha, 620, Bairro:
Petrópolis, Natal-RN, CEP 59.012-300. E-mail: cep_huol@yahoo.com.br
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a
pesquisadora responsável, Sra. Anna Luiza Lopes Liberato A. Freire.
Consentimento Livre e Esclarecido
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Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados
serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que
ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da
pesquisa: Quando elas transgridem as regras: uma análise sobre as trajetórias de vida
das adolescentes autoras de ato infracional do Rio Grande do Norte, e autorizo a
divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações
científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal, ___/___/___.

_________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

_________________________________
Assinatura do responsável pelo
participante da pesquisa
Impressão
datiloscópica do
responsável pelo
participante

Declaração do pesquisador responsável
Como pesquisador responsável pelo estudo “Quando elas transgridem as regras:
uma análise sobre as trajetórias de vida das adolescentes autoras de ato infracional
do Rio Grande do Norte”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir
fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e
assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade
sobre a identidade do mesmo.
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.
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Natal ___/___/___

________________________________
Assinatura da pesquisadora responsável

