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VIDA EM TRANSIÇÃO
Autor: Adolescente, 17 anos
Viver na Fundação não é bom
Bom é ser livre em toda situação
Mas tenho minha opinião
Sobre esse período de transição
Que muitos dizem ser prisão
Nesse lugar, maldade…
Que ao mesmo tempo é saudade
Por estar privado de liberdade
Mas tem um lado positivo
Nessa realidade
Estou me reabilitando para a sociedade
Acordo e vejo grades
Meu peito dói de verdade
Só quem passou
Por isso sabe
De todas as realidades
E crueldades…
A maior necessidade
É a Liberdade!
Aqui lições de vida transmitem
Muitas coisas boas
Reconhecimento como pessoa
Que errar é humano
Mas aprender é a melhor coisa
Atrás desses momentos tem algo impressionante
Hoje me tornei um estudante
Descobri que sou inteligente
Produzi este poema e me sinto importante.

Resumo

A presente dissertação situa-se no âmbito da Psicologia Jurídica e do Direito.
Deseja-se lançar um olhar sobre o direito à educação de adolescentes que estão
cumprindo medida socioeducativa de internação em Campos dos Goytacazes,
localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro. O questionamento levantado
nesta pesquisa foi sobre qual o meio, método ou caminho percorrido pelo Estado e
pela Sociedade que tem possibilitado a concretização do exercício do direito
fundamental à educação dos adolescentes em conflito com a lei e a sua eficácia
para os adolescentes institucionalizados. Historicamente, os investimentos de
recursos públicos em presídios e instituições de acolhimento sempre foram escassos
e descontínuos. O estudo foi desenvolvido com adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de privação de liberdade de ir e vir em uma das unidades de
internação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE. O estudo
teve como objetivo geral analisar os significados que os adolescentes em conflito
com a lei e que cumprem medidas socioeducativas de internação dão à educação e
se existe possibilidade concreta para que eles permaneçam na escola, mesmo
cumprindo tal medida. Para alcançar tais objetivos, foi utilizada como metodologia a
pesquisa de campo, de natureza qualitativa, utilizando como instrumento o grupo
focal e a entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi realizada por meio da
análise de conteúdo, que melhor se adequou à proposta da pesquisa. Ressalta-se
que, apesar de haver no ordenamento jurídico legislações específicas de proteção
aos direitos de crianças e adolescentes, especificamente para os que estão em
conflito com a lei, ainda é possível encontrar marcas acentuadas de vigência do
“modelo FEBEM”, como: superlotação das unidades de internação; condições
insalubres; práticas punitivas e até de torturas pelos agentes; descumprimento dos
prazos de internação provisória; e acautelamento irregular em cadeias públicas. O
viés repressor/vingativo de suas ações precisa ser suprimido para que se possa, por
meio de um caminho pedagógico, oferecer projetos de vida aos adolescentes em
conflito com a lei, levando em consideração um acompanhamento humanizado,
educativo e promotor de potencialidades positivas e saudáveis.
Palavras-chave: Adolescente em conflito com a lei; Internação; Direito; Educação.

Abstract

The present master thesis shows the perspective of Legal Psychology and Law. This
work aims at taking a careful glance at the right the education of adolescents who are
fulfilling correctional measures of internment in Campos dos Goytacazes, situated in
the countryside of Rio de Janeiro State. The question raised in the present survey
was about which way, method or path followed by the State and the Society has
allowed the accomplishment of the exercise of the fundamental right to education of
adolescents in conflict with the law and its effectiveness to the intern adolescents.
Historically, the investments in public resources in prisons and host institutions have
been scarce and discontinuous. The study was developed with teenagers who fulfill
correctional measures of freedom restraint in one of the internship units of the
General Department of Correctional Actions – GEDECA. The general goal in the
study was to analyze the meanings that the adolescents facing conflicts with the law
and that are under correctional measures give to education and if there is a concrete
possibility to stay at school while they are under the measures. In order to reach
those goals, we used field surveys, of qualitative nature, deploying focal groups and
the semi-structured interviews as tools. The data analysis was done through content
assessment, which fit better onto the purpose of the survey. It’s essential to highlight
that, even though there are specific laws to protect the rights of children and
adolescents in Brazilian legal system, the ones who aren’t in harmony with the law
more specifically, it’s still possible to find substantial marks of the period of validity of
“FEBEM (a State Foundation to guarantee the well-being of under aged) model”.
Here are some examples, such as, internment units overcrowding; unhealthy
conditions; punishment practices and sometimes torture practiced by agents;
infringement of temporary internment deadlines; irregular internment in public jails.
The repressive/ vengeful character of these actions must be suppressed in order to,
following a pedagogical path, offer life projects to adolescents in conflict with the law,
taking into consideration humanized and educative care, which is able to promote
positive and healthy skills.
Key words: Adolescent in conflict with the law; Internment; Law; Education.
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INTRODUÇÃO
A presente dissertação situa-se no âmbito da Psicologia Jurídica e do Direito.
Deseja-se lançar um olhar sobre o direito à educação de adolescentes que estão
cumprindo medida socioeducativa em Campos dos Goytacazes, localizado no
interior do Estado do Rio de Janeiro.
A figura 1 a seguir retrata a entrada de um adolescente, que cumpre medida
socioedutativa de internação na escola, que pode significar o encontro com novas
possibilidades.
Figura 1

Foto: Edson Ruiz. Fonte: https://novaescola.org.br

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/1988) não só
representa um marco histórico-político do atual constitucionalismo, mas também um
verdadeiro marco histórico-normativo, pois rompeu com dogmas e paradigmas
excessivamente formalistas, transformando o próprio modo de se interpretar e
aplicar o Direito e, de certo modo, modificando a própria concepção sobre o que é o
Direito.
Os direitos fundamentais são como um conjunto de prerrogativas que tentam
cumprir as exigências de liberdade, igualdade e dignidade de todos os seres
humanos. Tais direitos, inclusos em nosso ordenamento jurídico atual, não se
restringem apenas aos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, mas, sim, a
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todos aqueles capazes de proporcionar condições essenciais para uma qualidade de
vida digna e bem-estar social (SARLET, 2007).
A determinação constitucional de que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente seus direitos fundamentais à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária é um fator
muito importante e essencial para a efetividade dessas garantias legais. No entanto,
esse discurso jurídico precisa estar mais claro nas práticas e nas relações sociais.
Tais direitos foram reconhecidos na Convenção Internacional sobre os
Direitos da Criança e incorporados pelo artigo 227 da CF/1988, combinados com os
artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 (ECA). Diferente do
que anteriormente era preceituado na legislação brasileira, o ECA estabelece que,
os adolescentes que cumprem as medidas socioeducativa - advertência, obrigação
de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação (BRASIL, 1990, art. 112, I a VI), têm o direito à
escolarização, assim como o Estado tem a obrigação de garantir tal direito.Essa
regra também é legítima no caso de regime de semiliberdade (BRASIL, 1990, art.
120, § 1º), bem como a realização de atividades pedagógicas, no caso de internação
(BRASIL, 1990, art. 123, Parágrafo Único).
Mesmo quando o adolescente atinge a maioridade civil, aos 18 anos
(BRASIL, 1988, Art. 228; BRASIL, 1990, Art. 104), o ECA garante que essa
maioridade não é capaz de cessar a medida socioeducativa imposta quando o
infrator ainda era menor de idade (Informativo nº 547/2009 do Supremo Tribunal
Federal). Assim, a legislação determina que a medida socioeducativa pode se
estender até os 21 anos de idade (BRASIL, 1990, art. 121, § 5º). Essa é a razão de
se encontrar jovens de 18, 19 e 20 anos dentro do sistema socioeducativo e não no
sistema penal.
Entende-se que a educação também integra o rol dos Determinantes Sociais
de Saúde (DSS)1 e que, por isso, age diretamente no estado de saúde do ser
humano. No entanto, a educação tem uma importância para o desenvolvimento do
1

A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) pontua que os DSS são os fatores
sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de
problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A comissão homônima da Organização Mundial da
Saúde (OMS) adota uma definição mais curta, segundo a qual os DSS são as condições sociais em que as
pessoas vivem e trabalham. In: BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus
determinantes sociais. Physis, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, abril, 2007.
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sujeito - sendo ela uma garantia constitucional - por que ainda muitos jovens, além
de não possuírem um acesso, ou, muitas vezes, estando na escola, não
permanecem nesse espaço? A responsabilidade é de quem não permanece ou
daquele que não busca oferecer meios para que o estudante permaneça? Qual a
resposta que estamos encontrando em nossa sociedade, a mais cômoda ou a mais
próxima da realidade?
A presente pesquisa teve como proposta trabalhar com o sentido da
educação para sujeitos que, de alguma forma, vivem à margem da sociedade, ou
não são, muitas vezes, reconhecidos no imaginário social como sujeitos de direito
amparados pelo princípio da dignidade humana, por estarem em conflito com a lei. A
sociedade tende a expressar, frente a violência atual, um sentimento de vingança
contra pessoas que cometem alguma infração, principalmente, diante de crimes
contra a vida. Assim, apesar desses adolescentes terem seus direitos fundamentais
garantidos, sofrendo apenas a penalidade de privação de liberdade, a prática ainda
carrega atuações vingativas, olhares de incredulidade de ressocialização social
dessas pessoas, fazendo com que os demais direitos garantidos constitucionalmente
fiquem esquecidos.
O estudo foi desenvolvido com adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de privação de liberdade em uma das unidades de internação do
Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, mas que permanecem
com o direito de acesso e permanência à educação. Tivemos como meta
compreender como essa realidade vem sendo enfrentada dentro do município de
Campos dos Goytacazes e refletir sobre qual é o sentido de permanecer na escola
para esses adolescentes.
A família, a sociedade e o Estado têm a obrigação de encontrar meios
eficazes que protejam e viabilizem esses direitos fundamentais da criança e do
adolescente. As práticas educativas não devem ser entendidas como isoladas de
outras práticas sociais, posto que, apesar da relativa autonomia de cada sistema
social, eles são sempre parte de um todo que se integra na consecução de um fim
comum.
Importante ressaltar o direito que a criança e o adolescente tem de ir e vir, de
se expressar, de brincar, de praticar esportes, de participar da vida em sociedade,
enfim, de ser livre. A liberdade é um bem que está intrinsecamente ligada à condição
de dignidade do ser humano e só deve ser limitada em casos extremos.

12

É direito de toda criança e adolescente se desenvolver como criança e
adolescente. Tal afirmação, apesar de parecer redundante, não é observada em
diversas ocasiões. Isso porque há inúmeros jovens e crianças abandonados, ou
sendo obrigados a trabalhar, ou violentados em sua integridade física e psíquica.
Por essas razões, o adolescente que está em conflito com a lei e cumprindo
alguma medida socioeducativa – mesmo a privativa de liberdade de ir e vir – não
pode ter a sua liberdade de pensamento, de expressão e de criticidade interrompida.
São direitos que não podem ser retirados, além de ser um dever do Estado garantilos.
A adolescência, por si só, é uma fase em que o contato familiar torna-se mais
difícil e complexo, até mesmo por causa dos conflitos presentes nessa fase, quando
precisam ser mais compreendidos. Os adolescentes que estão cumprindo medida
socioeducativa de internação, devido ao alto valor negativo construído socialmente
no decorrer da história sobre suas personalidades, podem ser novamente
condenados pela sociedade por meio de estigmas como, por exemplo, a expressão
de “bandidinho”. E assim, como uma das consequências, favorecer para a não
permanência desse adolescente no âmbito escolar.
A partir dessa realidade, a seguinte questão-problema foi levantada: de que
maneira o Estado e a Sociedade têm possibilitado a concretização do exercício do
direito fundamental à educação dos adolescentes em conflito com a lei? Após essa
problematização, outra indagação surge: como esses adolescentes percebem a
educação escolar?
Diante da realidade social em que vivemos, em que discursos sobre direitos
humanos ainda se fazem presentes e necessários, pois ainda existem violações
nessa esfera, levantamos a hipótese de que as Políticas Públicas de Educação
ainda não são eficazes o suficiente para garantir o direito fundamental de
permanência na escola de adolescentes em conflito com a lei.
Ressalta-se que, apesar de haver no ordenamento jurídico legislações
específicas de proteção aos direitos de crianças e adolescentes, especificamente
para os que estão em conflito com a lei, ainda é possível encontrar marcas
acentuadas de vigência do “modelo FEBEM” 2, como: “superlotação das unidades de

2

Durante a ditadura militar de 1964 foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM),
órgão de âmbito nacional que passou a entender e a tratar o problema “do menor” como questão de segurança
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internação; condições insalubres; práticas punitivas e até de torturas dos agentes;
descumprimento dos prazos de internação provisória; e acautelamento irregular em
cadeias públicas”. (CONANDA, 2010, p. 21).
Historicamente, os investimentos de recursos públicos em presídios e
instituições de acolhimento - tanto para as crianças e adolescente que sofrem pela
alta vulnerabilidade social, ou para aqueles que estão em conflito com a lei - são
escassos e descontínuos (ASSIS; FARIAS, 2013). Contudo, novas estratégias de
longo alcance precisam ser pensadas para que um avanço nesse âmbito seja
possível.
A partir da pesquisa de campo, apresentamos um retrato das subjetividades
dos atores sociais que cumprem medida socioeducativa de internação no que se
refere ao direito de acesso e permanência na educação. Com isso, a nossa intenção
foi dar voz aos “invisíveis sociais”, proporcionando um espaço para possíveis
ressignificações de suas vidas, por meio da reflexão e do diálogo.
Este estudo teve como objetivo geral analisar os significados que os
adolescentes, em conflito com a lei e que cumprem medidas socioeducativas, dão à
educação, e se existe possibilidade concreta para que eles permaneçam na escola,
mesmo estando cumprindo uma medida de internação, restritiva de liberdade.
Para tanto, propusemos como objetivos específicos:
a) Identificar as formas e possibilidades de acesso e permanência à educação
disponíveis aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de
internação;
b) Perceber o sentido da permanência na escola para os adolescentes em
conflito com a lei;
c) Investigar o significado, o valor e a importância da educação escolar para a
vida dos jovens, em conflito com a lei, e suas perspectivas para o futuro;
d) Verificar as condições oferecidas aos jovens, em conflito com a lei, para
permanecerem na escola.
Partindo do pressuposto de que é dever da sociedade garantir o acesso e a
permanência na educação de adolescentes em conflito com a lei, com base no
preconizado pelo ECA de 1990 e “CF/88”, a presente pesquisa justificou-se por
estudar os meios e mecanismos utilizados pelo Estado para garantir o acesso e a
nacional. Na prática favoreceu ações mais intensas de internamento, sobretudo pelas Fundações Estaduais de
Bem-Estar do Menor (FEBENS). (Rosseti-Ferreira, Serrano, Almeida, 2011).
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permanência à educação de adolescentes que estão cumprindo medidas
socioeducativas,

contribuindo

para

a

construção

de

novas

possibilidades

metodológicas nesse âmbito por meio de estudos acadêmicos e reflexões sociais.
Além disso, não existe pesquisa específica sobre educação com adolescentes
em conflito com a lei, privados de liberdade, no município de Campos dos
Goytacazes que cumprem a medida socioeducativa de internação. Por isso,
acreditamos ser a presente pesquisa uma ferramenta importante para pensarmos
estratégias políticas que possam melhor atender às necessidades e direitos desses
sujeitos.
Registram-se as pesquisas de mestrados de Cássia Regina Melo de Souza
com adolescentes, em conflito com a lei, e os desafios da educação,
profissionalização e mercado de trabalho, realizada em 2006, e de Giselle Pessanha
Junqueira, com uma visão sociológica de adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas em Campos dos Goytacazes, realizada em 2016. Porém, as duas
pesquisas não tiveram como público os adolescentes em internação, privados de
liberdade, ponto em que se difere da presente pesquisa. A primeira focou nos
adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de liberdade assistida, já a
segunda nos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto.
A relevância social do tema escolhido está na possibilidade de sugerir
indagações, reflexões e articulações entre a educação escolar e a vida dos sujeitos
que cumprem medidas socioeducativas de internação. Assim, como já mencionado,
essa dissertação teve como foco dar voz a esses sujeitos, por meio de seus relatos,
do que uma instituição de internação e a escola representa para eles.
Parte-se neste estudo que a existência humana não transcorre em um vazio
social, ela é construída no meio da sociedade em que se vive. A convivência social é
um compartilhamento de experiências sociais, acontecimentos e pessoas, portanto,
um conviver marcado pela convergência e pelo conflito. É por meio da realidade que
vivemos que passamos a olhar o mundo que nos rodeia e aprendemos a nele
sobreviver, a administrar nossa realidade e a enfrentar nossos conflitos.
Dessa

forma,

nossas

decisões

são

tomadas

de

acordo

com

as

representações que elaboramos ao longo da vida. Os surgimentos dessas
representações estão diretamente relacionados às construções dos significados que
vão sendo configurados por meio das nossas relações, formações e informações
que dispomos.
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A troca de experiências de mundos diferentes e de percepções pode ser uma
ferramenta valiosa para novas configurações de mundo para os adolescentes, em
conflito com a lei, podendo gerar ressignificações. Importa ressaltar que, abrindo
espaço de escuta para essas pessoas relatarem como enxergam a escola no
espaço de uma instituição fechada e refletir sobre o seu significado, possibilita a
abertura para encontros e construções de sentidos e ressignificações.
A relevância acadêmica desta pesquisa situou-se na produção de um estudo
que pode proporcionar novos conhecimentos voltados para vivências de pessoas
que passam pelo processo de institucionalização, cumprindo uma medida
socioeducativa de restrição de liberdade de ir e vir, possibilitando novas reflexões
sociais e produções científicas.
É importante levar em consideração os pensamentos e sentimentos desses
sujeitos em relação ao sistema institucional de privação de liberdade para
adolescentes em conflito com a lei, inclusive para entender como esse mecanismo
funciona e se está cumprindo com os seus objetivos. Também possibilita novas
produções de conhecimento do contexto institucional a partir do olhar de quem nele
vive por algum momento de sua vida.
Ao pensarmos em uma pesquisa nesse âmbito acadêmico, envolvendo a
escuta de pessoas que estão passando por um período em que suas vidas se
encontram perpassadas pela vivência de internação em uma instituição total, é
importante ressaltar a relevância pessoal para a elaboração deste estudo, que, em
primeiro lugar, é o conhecimento e a escuta respeitosa da vida de pessoas que
vivem essa realidade, seus sentimentos, suas representações individuais, as
significações e as idealizações.
Não se tratou de uma mera curiosidade, mas de uma vontade que
impulsionou a pesquisadora a tentar contribuir, de alguma forma, para que esses
atores sociais tenham uma melhor qualidade de vida e que seus direitos sejam
reconhecidos e defendidos em prol da dignidade da pessoa humana.
Em 2000, a pesquisadora conheceu um menino de 11 anos que vivia em
situação de rua e que, por volta de seus 14 anos, sofreu o processo de acolhimento
institucional. Houve acompanhamento de perto dessa realidade por 13 anos, porém
no ano 2015 ele foi assassinado. Tal fato levou a pesquisadora a refletir sobre o
sentido da vida, questionando suas certezas, desafiando seus preconceitos e
levando-a a desejar uma sociedade mais humana e igualitária. Esse fato, despertou

16

profunda inquietação levando a pensar sobre os jovens que passam por essa dura
realidade e, então, motivou essa pesquisa.
Os estudos, organizados em capítulos, aborda as Políticas Públicas e os
Direitos das Crianças e Adolescentes. Os capítulos divididos em tópicos abordaram
no primeiro tópico o campo dos Direitos Fundamentais, mostrando a importância e a
conquista, por meio da história, dos Direitos Humanos. Ao trazer este tema, intentase destacar a importância de as pessoas conhecê-los de modo a lutarem contra as
injustiças humanas, as exclusões sociais, o tratamento indigno que fere a própria
vida da pessoa, entre outros.
Abordou-se, também, em um tópico específico, o Direito à Educação das
crianças e adolescentes como um direito humano e fundamental, sendo inerente à
condição de pessoas em pleno desenvolvimento. Foram destacadas as legislações
pertinentes à educação, com foco especial para a educação oferecida em situações
de privação de liberdade, tendo em vista ser essa realidade a centralidade da
pesquisa.
Após, encontra-se outro tópico que trata da Institucionalização de Crianças e
Adolescentes no Brasil, com o objetivo de aproximar o olhar científico sobre o
público que foi pesquisado. Neste tópico almejou-se descortinar como se deu a
construção da cultura da institucionalização das crianças e dos adolescentes do
Brasil Colônia ao Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor neste século XXI,
fazendo uma trajetória histórica até alcançar as Medidas Socioprotetivas.
No tópico seguinte foi apresentado quem são os Adolescentes em Conflito
com a Lei, com a meta de aprofundar as reflexões sobre o estudo em relação a
esses sujeitos e para isso, logo em seguida, estão apresentadas as Medidas
Socioeducativas e seus Objetivos, com a finalidade de demonstrar o amparo legal,
as várias modalidades, a sua funcionalidade e suas metas.
Nesse capítulo também está exposta a importância da construção da
Identidade do Adolescente e a possibilidade de obter novos olhares por meio da
escola. O capítulo foi finalizado com a apresentação do Departamento de Ações
Socioprotetivas (DEGASE), mostrando suas características e finalidade.
Destinou-se um capítulo para apresentar os procedimentos metodológicos
escolhidos para a realização desta pesquisa. Tratou-se de uma pesquisa de
natureza qualitativa, em que utilizou-se a pesquisa de campo e como instrumentos
para a coleta dos dados as entrevistas individuais com perguntas semiestruturadas e
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os grupos focais. Além disso, foi descrito todo percurso percorrido para alcançar a
efetivação e aprovação da pesquisa.
No último capítulo os dados e os resultados obtidos na pesquisa foram
apresentados e analisados, trazendo uma discussão com o referencial teórico que
deu suporte ao estudo. Os resultados foram categorizados, para sua devida análise,
da seguinte maneira: Escola e Educação, Medida Socioeducativa de Internação e
Expectativa de Futuro.
Após, foi realizada a conclusão da pesquisa, revelando a visão obtida pela
pesquisadora durante o estudo com base nas leituras e análise dos referenciais e
dos dados coletados e os achados apontados pelos mesmos para responder a
questão proposta para o estudo.
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1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS
ADOLESCENTES
A educação é semelhante a um instrumento que,
dependendo de quem o usa, pode ser empregado de
modo construtivo ou destrutivo. Acho que um dos
objetivos importantes da educação é treinar nossos
corações e incutir em nós um sentimento de
preocupação e troca com as pessoas. (DALAI LAMA,
2005, p.127).

As políticas públicas contempladas no trabalho foram: Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE
e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. O
ECA e o SINASE são os principais instrumentos legais que dispomos hoje a favor da
garantia dos direitos dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa e estão
amparados pelo princípio da dignidade humana.

1.1 Os Direitos Fundamentais: conceito, características e classificação

Antes de tudo, cabe um breve histórico dos direitos fundamentais até atingir
sua positivação nas Constituições, tendo como ponto de partida as primeiras
concepções jusnaturalistas, com o fim de demonstrar a importância desses direitos
no mundo jurídico.
São os direitos fundamentais conquistados de um processo gradativo da
evolução humana, a partir da conscientização do homem, da existência de seus
próprios direitos, desde sua origem no direito natural, não resultando, pois, de
processos instantâneos.
Foi com o jusnaturalismo racional dos séculos XVII e XVIII, de modo especial
por meio de suas teorias contratualistas - para acentuar que os soberanos deveriam
exercer a sua autoridade com submissão ao direito natural - que a concepção atual
de direitos fundamentais começou a ser conhecido por todos, uma vez que, uma
grande parte desses direitos, há muito, já eram considerados direitos naturais pelos
jusfilósofos.
A doutrina jusnaturalista, influenciada por preceitos morais e religiosos, com
nuances do direito canônico, concebia que o ser humano, pelo fato de sua
existência, era titular de direitos incondicionáveis, imutáveis e inalienáveis,
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constituindo uma ordem jurídica pré-estatal ou mesmo supra-estatal. Tais direitos
possuíam o condão de limitar o poder estatal, além de legitimarem seu exercício.
A partir desse ideal, surgiram declarações que obtiveram boa reputação e
conseguiram, assim, efetivar a consagração dos direitos naturais aos indivíduos,
como uma esfera autônoma de atuação, limitando o poder do Estado (FARIAS,
1996, p. 58). Entre essas declarações, ganha papel de destaque a Declaração do
Estado da Virgínia, de 1776, que ressalta - em seu artigo 1º - que todos os homens
são, por natureza, livres e têm direitos inatos, de que não se despojam ao passarem
a viver em sociedade.
Foi, contudo, com o advento da Revolução Francesa de 1789 e a
consequente elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que
constam expressas menções ao direito de igualdade, de liberdade religiosa, de
propriedade e de imprensa, independente de qualquer fator sócio-político, todos
ligados ao dever de abstenção do Estado.
Paulo Bonavides aborda o assunto:
Constatou-se, então, com irrecusável veracidade, que as
declarações antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez
ganhar em concretude, mas perdiam em espaço de abrangência,
porquanto se dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões
feudais), quando muito a um povo ou a uma sociedade que se
libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias
americanas, ao passo que a Declaração francesa de 1789 tinha por
destinatário o gênero humano (BONAVIDES, 2001, p. 516).

Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na sociedade
quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que
o indivíduo tem primeiro direitos e, depois, deveres perante o Estado, e que este
tem, em relação ao indivíduo, primeiro deveres e, depois, direitos.
Assim, os direitos fundamentais, a partir desse marco histórico passaram a
abranger qualquer cidadão, mas ainda não eram considerados fundamentais, pois
só atingiram esse status a partir do processo de positivação a que foram
submetidos, consistente na incorporação desses direitos no ordenamento jurídico de
um Estado em forma de norma, não em qualquer espécie normativa, mas que
estivessem previstos e tutelados no ápice da fonte primária normativa, ou seja, na
Constituição Federal.
Canotilho afirma que
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A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na
ordem jurídica positiva dos direitos considerados naturais e
inalienáveis do indivíduo. Não basta qualquer positivação. É
necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights
colocados no lugar cimeiro das fontes de direito: as normas
constitucionais. Sem essa positivação jurídica, os ‘direitos do homem
são esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou, até, por vezes,
mera retórica política’, mas não direitos protegidos sob a forma de
normas (regras e princípios) de direito constitucional. (CANOTILHO,
2003, p. 377).

Segue o autor nessa mesma linha de pensamento, citando Villalon:
[...] onde não existir constituição não haverá direitos fundamentais.
Existirão outras coisas, seguramente mais importantes, direitos
humanos, dignidade da pessoa; existirão coisas parecidas,
igualmente importantes, como as liberdades públicas francesas, os
direitos subjetivos públicos dos alemães; haverá, enfim, coisas
distintas como foros ou privilégios. Daí a conclusão do autor em
referência: os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na
medida em que encontram reconhecimento nas constituições e deste
reconhecimento se derivem consequências jurídicas (VILLALON
apud CANOTILHO, 2003, p. 377).

Portanto, para que tenha atribuído o rótulo de direito fundamental, referido
direito, tem que ter efetivada a sua constitucionalização, reconhecendo-o e
tutelando-o, pois, ao contrário, cometer-se-ia um equívoco quanto às terminologias
atribuídas as mais variadas modalidades de direitos, isso não quer dizer que não
exista qualquer direito protegido, mas apenas que não são direitos fundamentais,
mas outros, como direitos humanos, liberdades públicas, entre outros.
Hodiernamente, são considerados direitos fundamentais os direitos subjetivos
que correspondem universalmente a todos os seres humanos, entendendo por
direito subjetivo qualquer expectativa positiva ou negativa adstrita a um sujeito por
uma norma jurídica, inseridos no ordenamento positivo constitucional.
No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 estabeleceu uma extensa relação
de direitos fundamentais - o artigo 179, que tratava dos direitos e garantias
individuais, possuía trinta e cinco incisos. Essa prática de se estabelecer um rol com
os Direitos e Garantias Individuais foi repetida na Constituição Republicana de 1891
e nas demais até a atual (MORAES, 2006).
A Constituição Republicana de 1891 representou um grande avanço no
sentido de estender a titularidade dos direitos fundamentais não só aos cidadãos
brasileiros, como fazia a Carta anterior, mas também aos "estrangeiros residentes
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no país". Houve, também, a inclusão do instituto do habeas corpus, de inegável
relevância.
Segundo o professor Sarlet (2007, p. 75), a Constituição Federal de 1988 é a
primeira a dispensar aos direitos fundamentais o tratamento que lhe é adequado em
virtude de sua inegável relevância e indiscutível indispensabilidade.
Um aspecto importante a se destacar é que o desenvolvimento e a
transformação pelos quais passaram e passam os direitos fundamentais
acrescentam especiais dificuldades à tarefa de sua conceituação. Não é fácil
concretizar a variedade de aspectos da expressão direitos fundamentais do homem,
ou direitos fundamentais da pessoa humana, ou direitos humanos fundamentais,
numa definição lógica e sintética.
Se o intuito fosse desenvolver um conceito apenas para os direitos
fundamentais de uma determinada geração, o ofício tornar-se-ia muito mais simples.
Por exemplo, uma definição para os de primeira geração poderia facilmente restringir
sua titularidade passiva e ativa apenas ao Estado e a um único indivíduo. Mas isso
já não valeria se se tratassem de direitos fundamentais de terceira geração, cujo
titular pode ser uma coletividade.
Para Dimoulis e Martins (2007, p. 52), são, basicamente, dois os motivos da
dificuldade lançada pela questão terminológica: os vários termos alcançaram
significados diferentes na história constitucional mundial e podem dar argumentos
para teses a favor ou contra a proteção de certos direitos.
Silva comenta, acerca dessa dificuldade de definição, que
A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem
no envolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e
preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstância de se empregarem
várias expressões para designá-los, tais como: direitos naturais,
direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos
públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e
direitos fundamentais do homem (SILVA, 2009, p. 175).

Superando a barreira causada pela imprecisão terminológica, importante se
faz observar como alguns autores conceituam os direitos fundamentais. Moraes
apresenta a seguinte definição:
O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano
que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de
sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento
de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade
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humana pode ser definido como direitos humanos fundamentais
(MORAES, 2006, p. 21).

Dimitri e Martins definem os direitos fundamentais como:
Direitos Fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas
(físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e,
portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado,
tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da
liberdade individual (DIMITRI; MARTINS: 2007, p. 54).

Moraes cita a definição da UNESCO da seguinte forma:
A Unesco, também definindo genericamente os direitos humanos
fundamentais, considera-os por um lado uma proteção de maneira
institucionalizada dos direitos da pessoa humana contra os excessos
do poder cometidos pelos órgãos do Estado, e por outro, regras para
se estabelecerem condições humanas de vida e desenvolvimento da
personalidade humana (Les dimensions internationales des droits de
l´homme. UNESCO, 1978, p. 11 apud. MORAES, 2006, p. 22).

Visando melhor elucidar tal questão, importante apresentar o conceito
adotado por Sarlet que diz que “direitos fundamentais, ao menos de forma geral,
podem ser considerados concretizações das exigências do princípio da dignidade da
pessoa humana” (SARLET, 2007, p. 110).
Pode-se assim dizer que todas as normas que tenham como objetivo a
garantia de direitos considerados indispensáveis para o desenvolvimento saudável e
digno

do

ser

humano,

inclusive

os

adolescentes

que

cumprem

medida

socioeducativa de internação e da coletiva, poderão ser reconhecidos como direitos
fundamentais, salientando que tais normas podem ter como destinatários tanto o
Estado quanto os particulares.
Silva (2009) opta pela expressão “direitos fundamentais do homem” como
sendo a mais adequada, porque,
[...] além de referir-se a princípios que resumem a concepção do
mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico,
a mesma é reservada para designar, no nível do direito positivo,
aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias
de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas (SILVA,
2009, p. 178).

O mesmo autor identifica, no âmbito dos direitos fundamentais, alguns
caracteres:
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a) Historicidade: São históricos como qualquer outro direito. Nascem,
modificam-se e desaparecem. Surgiram da revolução burguesa, evoluindo e
ampliando-se, com o correr dos tempos, cuja historicidade faz retroceder toda
fundamentação baseada no direito natural;
b) Inalienabilidade: São direitos intransferíveis, inegociáveis, em virtude de
não serem de conteúdo econômico-patrimonial, além de a ordem constitucional os
conferir a todos, impede que deles se desfaçam, tornando-os indisponíveis;
c) Imprescritibilidade: O exercício de boa parte dos direitos fundamentais
ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica. A eles não são
verificados requisitos impondo sua prescrição, logo, nunca deixam de ser exigíveis.
Tal fato se dá por não se tratar de direito de caráter patrimonial, e a prescrição ser
um instituto jurídico que somente atinge a exigibilidade dos direitos que tenham tal
caráter,

não

a

exigibilidade

de

direitos

personalíssimos,

ainda

que

não

individualistas, como é o caso. Não há intercorrência temporal de não exercício que
fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição;
d) Irrenunciabilidade: Os direitos fundamentais podem deixar de ser
exercidos, mas nunca renunciados.
Deve ainda ser lembrada a contribuição do doutrinador Moraes (2006, p. 22),
que entende que os direitos fundamentais apresentam outras características além
das acima referidas. Acrescenta, portanto, as seguintes:
e) Inviolabilidade: Ficam sujeitos à responsabilização civil, administrativa e
criminal, quando desrespeitados por determinações infraconstitucionais, ou por atos
das autoridades públicas;
f) Universalidade: A abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos,
independente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção políticofilosófica;
g) Efetividade: Tendo em vista a Constituição Federal não se satisfazer com o
simples reconhecimento abstrato dos diretos fundamentais, no sentido de garantir a
efetivação dos direitos e garantias previstos, exige atuação do Poder Público, com
mecanismos coercitivos para tanto;
h) Interdependência: Assim como a liberdade de locomoção está intimamente
ligada à garantia do habeas corpus, bem como previsão de prisão somente por
flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial competente, as várias previsões
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constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas interseções para atingirem
suas finalidades;
i) Complementaridade: os direitos humanos fundamentais não devem ser
interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de alcance
dos objetivos previstos pelo legislador constituinte.
A classificação dos direitos fundamentais em gerações segue a evolução
histórica deles, partindo do lema da revolução francesa “liberdade, igualdade e
fraternidade”. Assim, a primeira geração de direitos dominou no século XIX e é
composta dos direitos de liberdade, como liberdade de crença ou de manifestação
do pensamento, que correspondem aos direitos civis e políticos.
Tendo como titular o sujeito, os direitos de primeira geração são oponíveis ao
Estado3, sendo traduzidos como atributos da pessoa humana, ostentando, como
traço marcante, a subjetividade.
Logo, primeira geração é aquela que direitos individuais pressupõem a
igualdade formal perante a lei e consideram o sujeito abstratamente. A liberdade é a
essência da proteção dada ao indivíduo. Por isso, os adolescentes que cumprem a
medida socioeducativa de internação já estão tendo uma grande punição tendo
cerceado o seu direito de ir e vir.
A segunda geração de direitos dominou o século XX e teve como nascedouro
as reflexões ideológicas e o pensamento antiliberal desse século. O momento
histórico que os inspirou e impulsionou foi a Revolução Industrial europeia, a partir
do século XIX. Nesse sentido, em decorrência das péssimas situações e condições
de trabalho, eclodem movimentos na busca de reivindicações trabalhistas e normas
de assistência social. O início do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra
e pela fixação de direitos sociais. São os direitos de igualdade, direitos sociais,
culturais, coletivos e econômicos, introduzidos no pensamento jurídico com a queda
do Estado Liberal.
Proclamados nas Declarações solenes das Constituições marxistas e na
Constituição de Weimar (1919), os direitos de segunda geração exercem um papel
preponderante

3

nas

formulações

constitucionais

após

a

segunda

guerra,

Os direitos de 1ª geração têm a característica de serem oponíveis ao Estado, ou seja, possuem a
característica de limitar a ação estatal quando desproporcional, são direitos de defesa do sujeito
perante o poder do Estado.
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demandando uma prestação positiva do Estado a fim de que a igualdade seja de
fato alcançada.
Pode-se assim dizer que são reconhecidos como direitos fundamentais de
segunda geração os direitos sociais, econômicos e culturais nos quais o sujeito de
direito é visto enquanto inserido no contexto social. Igualdade de direitos, podendo
ser citado como exemplo o artigo 205 da Constituição Federal de 1988.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e os horrores presenciados
diante da capacidade de brutalidade humana, o cenário internacional se mobilizou
para proteção dos direitos humanos criando entidades como a Organização das
Nações Unidas (1945) e proclamando os Direitos Humanos (1948), dirigidos para a
essência da pessoa humana e para a dignidade da humanidade.
É diante desse quadro que surgem os direitos de terceira geração, os direitos
de solidariedade ou fraternidade, datados de alto grau de humanismo e
generalidade, destinando-se a todo o gênero humano, como o direito ao
desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de
propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação
(BONAVIDES, 2001, p. 523).
Assim, marcados pela alteração da sociedade, por profundas mudanças na
comunidade internacional (sociedade de massa, crescente desenvolvimento
tecnológico e científico), as relações econômico-sociais se alteram profundamente.
Novos problemas e preocupações mundiais surgem, tais como a necessária noção
de preservacionismo ambiental e as dificuldades para a proteção dos consumidores.
O ser humano é inserido em uma coletividade e passa a ter direitos de
solidariedade.
Tecendo comentários sobre a terceira geração de direitos, Bobbio (1992, p.
13) comenta que Celso Lafer fala dos direitos de terceira geração como se tratando,
sobretudo, de direitos cujos sujeitos não são os indivíduos, mas, sim, os grupos de
indivíduos, grupos humanos como a família, o povo, a nação e a própria
humanidade.

26

Daí a terceira geração: os direitos coletivos e difusos. Necessidade de
proteção do corpo social. Seu fundamento é a fraternidade ou solidariedade.
Compreendem direitos relacionados ao consumidor e ao meio ambiente.
Os direitos fundamentais de quarta geração tiveram suas bases lançadas por
Bonavides (2001) dizendo que "globalização política na esfera da normatividade
jurídica introduz os direitos de quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira
fase de institucionalização do Estado social” (BONAVIDES, 2001, p. 524). Assim,
aponta os direitos fundamentais de quarta geração, como o direito à democracia, à
informação e ao pluralismo, contemplados no contexto da globalização política.
Referida geração de direitos decorreria dos avanços no campo da engenharia
genética, ao colocarem em risco a própria existência humana, através da
manipulação do patrimônio genético.
Quanto à terminologia, assevera Bonavides:
[...] força é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem:
o vocábulo ‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o
termo ‘geração’, caso este último venha a induzir apenas sucessão
cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das
gerações antecedentes, o que não é verdade. Ao contrário, os
direitos da primeira geração, direitos individuais, os da segunda,
direitos sociais, e os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao
meio ambiente, à paz e à fraternidade, permanecem eficazes, são
infraestruturais, formam a pirâmide cujo ápice é o direito à
democracia; coroamento daquela globalização política para a qual,
como no provérbio chinês da grande muralha, a humanidade parece
caminhar a todo vapor, depois de haver dado o seu primeiro e largo
passo. Os direitos da quarta geração não somente culminam a
objetividade dos direitos das duas gerações antecedentes como
absorvem - sem, todavia, removê-la - a subjetividade dos direitos
individuais, a saber, os direitos de primeira geração. Tais direitos
sobrevivem, e não apenas sobrevivem, senão que ficam opulentados
em sua dimensão principal, objetiva e axiológica, podendo,
doravante, irradiar-se a todos os direitos da sociedade e do
ordenamento jurídico (BONAVIDES, 2001, p. 125).

Para que se identifiquem os direitos fundamentais de quarta geração,
necessária se faz a materialização da sociedade aberta numa dimensão máxima,
face aos avanços tecnológicos dos meios de comunicação, e sustentada pela
informação correta e aberturas pluralistas do sistema (BONAVIDES, 2001, p. 525).
Observa-se que os direitos de segunda, terceira e quarta geração se
materializam quando legitimidade e força da globalização política fundem seus
valores de libertação, futuro da cidadania.
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O princípio da dignidade da pessoa humana foi previsto no artigo 1º da
Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Organização das Nações Unidas
(ONU). No Brasil, o legislador constituinte originário o elencou como fundamento do
Estado Democrático, sendo previsto no inciso III, do artigo 1º, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
O princípio da dignidade da pessoa humana produz efeito em todo o
ordenamento jurídico, norteando tanto os atos estatais quanto as relações privadas,
decorrendo daí a sua importância. Com isso, torna-se essencial entender o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana como elemento norteador dos
estudos voltados à discussão do direito à permanência na educação de
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas (SARMENTO, 2000).
O pensamento de que os seres humanos possuem uma condição inerente de
dignidade tem se tornado senso comum nos dias atuais. “A ideia de uma dignidade
pessoal atribuída a cada indivíduo foi concebida, pela primeira vez, com o
cristianismo” (MORAES, 2010, p. 115).
O direito ao mínimo existencial se fundamenta na liberdade. Ele está inerente
à existência do ser humano com dignidade. Além disso, assegura as condições
iniciais para o exercício da liberdade, da felicidade, dos direitos humanos e dos
princípios da igualdade e da dignidade humana. Robles (2005) afirma que “O
respeito ao indivíduo e a seus direitos básicos é o requisito mínimo de qualquer
convivência racional. Todo intervencionismo que deteriore gravemente a liberdade
transforma o sistema político em uma tirania” (ROBLES, 2005, p. 101).
Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico,
mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de
saber quais e quantos são esses direitos, qual a sua natureza e seu
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou
relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para
impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam
continuamente violados (BOBBIO, 1992, pp. 24-25).

O direito de ser tratado com o entendimento de que cada pessoa é um ser
humano cuja dignidade importa é o mais básico direito de qualquer pessoa, sendo
os demais direitos dele derivados, existindo uma espécie de direito moral a que
sejam reconhecidos tantos direitos quantos forem necessários para garantir o
respeito à igual importância da vida humana. A solidariedade é um valor que informa
substancialmente o mínimo existencial, sendo “[...] um dos caminhos para a
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afirmação do mínimo existencial” (TORRES, 2009, p. 146). Sobre a defesa dos
direitos, Ihering assevera que:
Sabe que, defendendo o seu direito, defende o direito em geral, mas
sabe também que, lutando pelo direito em geral, luta pelo seu direito
pessoal. [...] O Estado que quer ser estimado no exterior, estando
inteiramente sólido e inabalável no interior, nada tem de mais
precioso a resguardar e a cultivar na nação do que o sentimento do
direito. [...] O sentimento jurídico é a raiz de toda árvore (IHERING,
2000, p. 64-65).

Encontra-se a legitimidade do mínimo existencial nos princípios fundamentais
do art. 1º da CF/88. O princípio da dignidade da pessoa humana é o fundamento do
mínimo existencial. Na existência humana, o mínimo exigido é dar-lhe condições
dignas para existir.

Significa tratar o homem com respeito, dando condições de

exercer os seus direitos e cumprir suas obrigações.

1.2 Direito à Educação das crianças e adolescentes

A declaração Universal dos Direitos Humanos, formalizada em 1948 pela
ONU, foi uma conquista mundial que se solidificou no século XX, como mencionado.
Ressalta-se que, após a conquista dos direitos civis, os cidadãos passaram a exigir
os direitos com a participação do Estado. Com isso, direitos sociais foram sendo
conquistados e incorporados no ordenamento jurídico, tendo o Estado o dever de
garanti-los.
Assim, a educação surge como um direito social fundamental e um prérequisito importante para o sujeito gozar com maior amplitude dos demais direitos
civis, políticos e sociais, sendo um componente básico dos Direitos do Homem.
Dessa maneira que garantir o direito à educação é também garantir o pleno
desenvolvimento da cidadania. Na Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, a
educação está assegurada no artigo 26:
1. Todo homem tem direito à educação. A educação deve ser
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional
será generalizada; o acesso aos estudos superiores será igual para
todos, em função dos méritos respectivos. 2. A instrução será
orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e
pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e
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grupos nacionais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm
prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será
ministrada a seus filhos (ONU, 1948, artigo 26).

Tratando-se da criança e do adolescente, deve-se destacar a existência de
uma ligação entre o estado de desenvolvimento e o direito à educação desses
autores sociais, destacando a responsabilidade do Estado em efetivar esse direito
como garantia constitucional. Assim, o direito à educação está vinculado ao
exercício dos direitos humanos, pois ela promove a dignidade do pleno
desenvolvimento. Outrossim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
afirmando que a educação é garantia de todas as pessoas, inclui, inclusive, aquelas
que se encontram privadas de liberdade.
Outro momento de conquista social no âmbito da educação foi o Protocolo
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo De San Salvador", de 17 de novembro
de 1988, e ratificado pelo Brasil em 1996, que garantiu o direito do sujeito apresentar
petição individual no caso de existência de violação ao direito à educação (artigo
13).
Art. 19 [...]. Caso os direitos estabelecidos na alínea a do artigo 8, e
no artigo 13, forem violados por ação imputável diretamente a um
Estado Parte deste Protocolo, essa situação poderia dar lugar,
mediante participação da Comissão Inter americana de Direitos
Humanos e, quando cabível, da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais [...]
(Protocolo De San Salvador, 1988).

A inscrição dos direitos educativos em normas internacionais foi um marco
importante no sentido de ampliar a garantia de acesso e permanência na educação,
deixando de ser um assunto interno dos países, sendo tratado entre sociedade civil
e governos, para ser um compromisso assumido entre diferentes Nações, incluindo
possibilidade de sanções.
No Brasil, com a Constituição Federal de 1988 e dos diplomas legais
complementares, o direito à educação ganhou um importante destaque em nosso
ordenamento jurídico. No artigo 6º da CF/1988, o legislador constituinte destaca o
seu valor colocando-o como o primeiro de todos os direitos sociais, marcando a
importância desse direito para o exercício da cidadania e de dignidade humana
essenciais ao Estado Democrático de Direito, além de requisito para a realização
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dos ideais de uma sociedade solidária, justa e livre, comprometida com a
erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.
Estabelece o artigo 6 do Título II, Capítulo II - Dos direitos sociais: “São
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”, e no artigo
205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”. Já no artigo 206, o legislador estabelece os princípios básicos pelos quais
a educação deverá ser ministrada, destacando a: “I - igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola; [...] IV - gratuidade do ensino público nos
estabelecimentos oficiais”.
Destaca-se a grande inovação da legislação, garantindo a gratuidade da
educação em todos os níveis, no âmbito dos sistemas públicos de ensino. Antes da
CF/88 apenas previa-se o ensino fundamental como obrigatório e gratuito no artigo
208. Esse artigo foi reformado pela Emenda Constitucional 59/2009 nos seguintes
termos:
Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: I- educação básica obrigatória e gratuita dos
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria [...]. § 1º- O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo. § 2º- O não oferecimento do ensino
obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente (BRASIL, 1988).

A educação assumiu um lugar de destaque na legislação constitucional de
1988, que a reconheceu como um direito público subjetivo (artigo 208, §1º). Isso
significa a colocação, pelo próprio Estado, da educação como bem inalienável (que
não pode ser trocado, vendido ou doado), o que garante a possibilidade de se exigir
seu cumprimento pelo poder público competente.
Com essa emenda constitucional, o Brasil ficou em um patamar respeitável no
que se refere à escolaridade, desafiando a sociedade, os educadores e os gestores
a não só universalizar o acesso à educação, mas que haja permanência escolar
digna, pedagógica, adequada às crianças e aos adolescentes.
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Além de a educação ter sido amparada pela CF/1988, foi especificada e
conduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996. A LDBEN veio para regulamentar o capítulo
referente à educação, na CF/1988, estabelecendo suas diretrizes. Em seu artigo 4º,
reafirma o legislado pela CF/1988 sobre a obrigação do Estado de garantir a
educação gratuita a crianças e adolescentes, além de ter especificado os níveis
compreendidos nessa obrigatoriedade, que são: a pré-escola, o fundamental e o
médio. Apesar da LDBEN não ter um dispositivo específico que contemple a
educação no sistema socioeducativo, tal omissão foi corrigida no Plano Nacional de
Educação (PNE)4.
Assim, o direito à educação escolar nas prisões foi previsto no PNE, Lei no
10.172, de 2001, entre os objetivos e metas da educação de jovens e adultos, n. 17:
“implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam
adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de
nível fundamental e médio, assim como de formação profissional”. (BRASIL, 2001).
Como também pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), Lei nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012, que prevê, em seu artigo 15,
inciso I, que para a inscrição de adolescente em programas de internação é
necessária “a comprovação de existência de estabelecimento educacional, com
instalações adequadas”, além de outros requisitos dispostos na lei. Além disso,
registra-se que a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984,
também garante a escolarização em seu artigo 17 e seguintes.
Dessa forma que o sistema de ensino oferecido nas prisões e centros
socieducativos deve estar plenamente integrado ao regimento jurídico brasileiro
sobre educação, dando possibilidade aos estudantes de terem suas devidas
certificações e garantido a continuidade dos estudos.
Em maio de 2010, atendendo a solicitações da Relatoria Nacional para o
Direito Humano à Educação, a Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho
Nacional de Educação editou a Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de maio de 2010,
fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 04 de 2010. Estabeleceu as diretrizes
4

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado em 26 de junho de 2014 e terá validade de 10
anos. O plano estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem reger as iniciativas na esfera
educacional. Assim, todos os estados e municípios devem elaborar planejamentos específicos com a
meta de alcançar os objetivos previstos no PNE, levando em consideração a situação, as demandas
e as necessidades de cada local.
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nacionais para a educação de jovens e adultos em situação de privação de
liberdade.
Art. 2º - As ações de educação em contexto de privação de liberdade
devem estar calcadas na legislação educacional vigente no país, na
Lei de Execução Penal, nos tratados internacionais firmados pelo
Brasil no âmbito das políticas de direitos humanos e privação de
liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e
modalidades de educação e ensino (BRASIL, Ministério da
Educação, 2010).

Com a Resolução, a garantia de educação nos estabelecimentos penais
passa a ser atribuição direta do órgão responsável pela educação nos Estados, no
Distrito Federal e, no caso das penitenciárias federais, do Ministério da Educação,
devendo ser oferecida em articulação com os órgãos responsáveis pela
administração penitenciária.
Oliveira (2003) argumenta que o adolescente, em conflito com a lei, é cobrado
pela sociedade para que consiga construir um projeto de vida longe da vida
infracional. No entanto, a contrapartida do Estado é fundamental para que seja
possibilitada a concretização do exercício pleno da cidadania por parte desses
adolescentes.
No entanto, apesar dos avanços na legislação internacional e brasileira sobre
a educação, Julião (2009) ressalta a existência de muitas dificuldades que
atrapalham a concretização eficaz da educação para jovens e adultos em situação
de privação de liberdade no Brasil, onde se pode enumerar algumas: a falta de
unidade nas ações educacionais desenvolvidas nesse âmbito, devido ao fato de que
ainda não se definiram as atribuições dos diversos órgãos envolvidos na política de
adolescentes privados de liberdade; a precariedade da maior parte das ações
educacionais, com limites e carências de recursos materiais e com espaços
improvisados; não ter uma proposta curricular e metodológica definida para esse tipo
de trabalho específico; a ausência de concordância e unidade no discurso, que
caracterize o papel da educação como proposta política para os espaços de
privação de liberdade; a carência, no Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), de uma proposta política nacional de educação que
venha dar suporte às diversas experiências desenvolvidas no país, com o objetivo
de possibilitar uma unificação e uma ampliação da ação; a carência de informações
especificadas sobre o perfil institucional e o psicossocial dos internos e dos
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profissionais que atuam nesses sistemas, para melhor orientação da implementação
de políticas públicas na área; a dificuldade de criação de mecanismos de
acompanhamento e avaliação de programas e projetos financiados com recursos
públicos (JULIÃO, 2009).
Conforme Podovani e Ristum,
O projeto educacional das unidades de internação deve ser voltado à
formação da cidadania plena, com programas que visem a atender
adolescentes com certa especificidade, tendo, em seu conteúdo
pedagógico, elementos que compõem o artigo 6º do ECA: ‘[...] os fins
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos
e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e
do adolescente como pessoas em desenvolvimento’ (PODOVANI;
RISTUM, 2013, P.975).

Garantir o direito à educação compreende não só o acesso e a permanência.
É necessário ir além, garantido a qualidade no ensino, com estruturas escolares
adequadas e condições básicas de trabalho aos profissionais da escola. É preciso
fazer com que as leis se concretizem, saiam do texto e se direcionem para o
contexto, sejam eficazes. Por isso, o acesso e a permanência na educação são tão
importantes para a garantia e o exercício do direito à educação, que é um Direito
Humano, pois é preciso compreender o espaço educativo “como um lócus
importante da luta e construção da democracia” (FRIGOTO, 1999, p.136).
Nesse mesmo sentido o educador Arroyo em entrevista concedida ao Centro
de Referências em Educação Integral publicada no dia 24 de setembro de 2018
afirmou “quando os direitos humanos, a terra, o trabalho, a moradia, a juventude, e
as identidades de gênero e de raça são golpeados, a Educação é golpeada”
(ARROYO, 2018).
A educação é compreendida como um direito em si mesma e um meio
necessário para o acesso a outros direitos. Quando direcionada ao pleno
desenvolvimento do ser humano, a educação ganha ainda uma maior relevância,
pois ela é capaz de garantir o status de um cidadão pleno, com maior
conscientização de si mesmo e da sociedade. Por isso, a educação tem, como um
de seus objetivos, buscar efetivar a cidadania plena diante da construção de
conhecimentos, do desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos, além da
justiça social.
Para Costa (2006), a educação, que faz parte da medida socioeducativa, é
capaz de preparar os jovens para a convivência social, buscando não a reincidência
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do ato infracional, mas garantir o atendimento aos direitos fundamentais, bem como
a segurança dos demais direitos dos cidadãos.
A cidadania é considerada como um status concedido aos sujeitos
pertencentes de uma sociedade. Os que possuem esse status são considerados
iguais em seus direitos e deveres. E é por isso que a educação se constitui como um
direito, um direito humano, pois é por meio dela que reconhecemos o outro, os
valores, os direitos, a moral, a injustiça, comunicamo-nos, enfim, reconhecemos os
elementos que nos cercam enquanto atores sociais.
As diferentes atividades oportunizadas aos adolescentes que cumprem
medida socioeducativa de internação, inclusive a escolarização, podem proporcionar
a sua emancipação humana. Por isso, os direitos fundamentais desses adolescentes
precisam ser observados, devendo ser responsabilizados por seus atos, mas sem
perder de vista o objetivo maior da medida socioeducativa, que é a educação. Dessa
maneira, será possível pensar na conscientização dos adolescentes que estão
internos.
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2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL

O ECA define como adolescente, em conflito com a lei, aquele que se
encontra na faixa etária que compõe a adolescência e comete ato infracional
(COELHO; ROSA, 2013). Costa (2006) expõe as categorias jurídicas em que um
adolescente pode ser considerado infrator: “a) violou dispositivos legais que
caracterizavam crime ou contravenção; b) foi-lhe atribuído ou imputado cometimento
de um ato infracional; c) após o devido processo, com respeito estrito às garantias,
ele foi considerado responsável”. (COSTA, 2006, p.16)
Os adolescentes, em conflito com a lei, geralmente são sujeitos que se
encontram também em situação de grande vulnerabilidade social, tendo a maioria o
seguinte perfil: “[...] usuários de drogas, com baixa escolarização, residência em
bairros/comunidades de classe baixa, renda familiar precária, além da ausência de
uma rede familiar de apoio” (COELHO; ROSA, 2013, p. 164). Pode-se perceber a
existência de uma possível falha na proteção por parte do Estado, sociedade e
família.
O olhar sobre as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social carrega grandes preconceitos e paradigmas construídos socialmente ao longo
da história. Por isso, para melhor compreender esses sujeitos sociais e fundamentar
a presente pesquisa, necessário se faz um levantamento histórico.
2.1 Do Brasil Colônia ao Estatuto da Criança e do Adolescente: breve histórico
No Brasil Colônia prevalecia a regra do respeito total ao pai, autoridade
máxima, que tinha o direito de punir o filho para educá-lo. Era garantida, inclusive, a
isenção de qualquer culpa do pai se o filho viesse a sofrer lesões ou falecer em
virtude do castigo aplicado (AMIN, 2010). Tal situação está arraigada em nossa
cultura até os dias atuais, visto que a violência contra crianças e adolescentes
sempre esteve muito vinculada ao processo “educativo”.
As instituições para a educação de meninos surgiram no Brasil
colonial com a ação educacional jesuíta, que implantou escolas
elementares (de ler, escrever e contar) para crianças pequenas de
aldeias indígenas e vilarejos, e criou colégios, para a formação de
religiosos e instrução superior de filhos das camadas mais
privilegiadas da população (RIZZINI, 2004, p. 23).
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O Estado, por meio da Igreja, em 1551, fundou a primeira casa de
recolhimento de crianças no Brasil. Os Jesuítas buscavam separar e isolar os
meninos indígenas, filhos de mestiços e órfãos de Portugal, que eram influenciados
negativamente pelos pais por suas condutas “bárbaras”.
Esses primeiros abrigos eram chamados de Casas de Muchachos e tinham a
função de ensinar os princípios morais da educação portuguesa, como também
ajudar nas pregações cristãs, servindo de intérpretes para os jesuítas (ROSSETTIFERREIRA; SERRANO; ALMEIDA, 2011). Esse foi o início da política de
recolhimento no Brasil.
No século XVIII, o Brasil importou da Europa a Roda dos Expostos, uma das
mais duradouras instituições de assistência à infância, mantidas pelas Santas Casas
de Misericórdia (RIZZINI, 2004). Nessa época, havia muito abandono de crianças
nas portas das Igrejas, nas residências e até mesmo pelas ruas. Geralmente eram
crianças consideradas ilegítimas, ou filhos de escravos. Entidades assistencialistas
foram fundadas com a proposta de atender a essas necessidades sociais, passando
a adotar práticas de caridade ou medidas higienistas.
O Código Criminal do Império do Brasil, Lei de 16 de dezembro de 1830,
introduziu a inimputabilidade para os menores de 14 anos. Contudo, a lei também
deu início ao exame de capacidade de discernimento. Nesse caso, se ficasse
constatado que a pessoa entre 7 a 14 anos possuía condições de compreender o
crime, poderia ser encaminhado para uma casa de correção e poderia permanecer
por lá até seus 17 anos.
Prescrevia a lei, em seu artigo 13:
Se se provar que os menores de quatorze anos, que tiverem
cometido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos
às casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto
que o recolhimento não exceda a idade de dezessete anos.

O Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, Decreto n.º 847 de 1890,
continuou na mesma linha, com alteração que os inimputáveis eram os menores de
9 anos. Assim estabelece o artigo 30 da lei:
Os maiores de 9 anos e menores de 14, que tiverem obrado com
discernimento, serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares
industriais, pelo tempo que ao juiz parecer, contanto que o
recolhimento não exceda a idade de 17 anos.
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Em 1906 foram criadas casas de recolhimento. Havia escolas de prevenção
que se destinavam aos “menores abandonados”, além das escolas de reforma e
colônias correcionais para os “menores” em conflito com a lei.
O Decreto n.º 6.994, de 19 de junho de 1908, regulamentou a Colônia
Correcional de Dois Rios para cumprimento dos casos de internação para menores e
maiores de idade, nesse caso, dependendo do tipo penal. Assim foi regulamentado
no artigo 51 do Decreto:
Art. 51. A internação na Colônia é estabelecida para os vadios,
mendigos validos, capoeiras e desordeiros.
Art. 52. São compreendidos nessas classes:
[...]
§5º Os maiores de 14 anos e menores de 21 [...].
§6º Os menores de 14 anos não serão recolhidos à Colônia e sim a
estabelecimentos industriais ou de regeneração [...].
Art. 56. Os maiores de 14 poderão ser conservados na Colônia até á
idade de 21 anos.

A influência internacional – com destaque para o Congresso Internacional de
Menores realizado em Paris, em 1911, e a Declaração de Gênova de Direitos da
Criança – fez com que o Brasil construísse uma Doutrina do Direito do Menor, tendo
como base o binômio carência/delinquência. Com isso, o primeiro Código de
Menores do Brasil foi publicado em 1926, Decreto n.º 5.083. Em 12 de outubro de
1927 foi substituído pelo Decreto n.º 17.943-A ou Código Mello Mattos. Tais
legislações cuidavam dos infantes expostos, menores abandonados, ou que
tivessem cometido algum tipo de infração. O conceito estigmatizante5 menor foi
estabelecido nesse período.
Acreditava-se que as condutas ‘antissociais eram adquiridas
hereditariamente e que o meio social faria com que se instalassem,
com um discurso aliando pobreza à criminalidade e à incapacidade
de cuidar dos filhos. Os chamados menores estavam tipificados em
vadios, mendigos e libertinos. (ROSSETTI-FERREIRA; SERRANO;
ALMEIDA, 2011, p. 37).

O Decreto-Lei n.º 3.799/1941 criou o Serviço de Assistência do Menor (SAM),
destinado a atender os menores delinquentes e desvalidos. Esse decreto foi
redefinido em 1944 pelo Decreto-Lei n.º 6.865. Tinha como característica a
substituição dos vínculos familiares pelos vínculos institucionais, com o objetivo de
5

Segundo GOFFMAN (1988), o estigma seria um valor altamente depreciativo atribuído a uma
pessoa ou a um grupo de pessoas pela comunidade social.
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adequar os menores aos comportamentos tidos como corretos pelo Estado. A
preocupação era correcional e não afetiva.
A internação permaneceu como o principal dispositivo de assistência
à infância, uma vez que cuidar da criança e vigiar a sua forma moral
era “salvar a nação”. O movimento que se constituiu com o objetivo
de salvar a criança baseava-se na crença de que a herança e os
meios deletérios transformavam em monstros crianças já marcadas
por inclinações inatas, acarretando consequências ruins para a
sociedade (ROSSETTI-FERREIRA; SERRANO; ALMEIDA, 2011, p.
35).

Essa construção social de que as crianças herdam o caráter de seus
responsáveis, que já podem nascer com inclinações ditas ruins para aquela
comunidade, revela porque ainda em nossa sociedade atual encontramos discursos
semelhantes a esses do século XIX.
Em 1943 foi fundada a Comissão Revisora do Código Mello Mattos (Dec. n.º
17.943-A/27), com a proposta de elaborar um código misto envolvendo os fatores
sociais e jurídicos. Esse olhar, um pouco mais voltado para o âmbito social, deu-se
por influência dos movimentos pós-Segunda Guerra Mundial em prol dos direitos
humanos.
Em 1948, a ONU publicou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e,
em 20 de novembro de 1959, a Declaração dos Direitos da Criança, completando 60
anos neste ano de 2019. O princípio 6º da Declaração dos Direitos da Criança
dispõe:
Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua
personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á,
sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos
pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança
moral e material, salvo circunstâncias excepcionais, a criança da
tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades
públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às
crianças sem família e àquelas que carecem de meios adequados de
subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra
natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas
(Biblioteca Virtual de Direitos Humanos, 2016).

A Comissão Revisora do Código de Menores teve seu trabalho interrompido,
sendo desfeita com o golpe militar. O Serviço de Assistência a Menores (SAM) foi
instalado pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas em 1941 (RIZZINI, 2004). Na
década de 1960 houve fortes críticas ao SAM, que não cumpria com suas metas,
além de ter acusações de corrupção, superlotação, entre outros. Com isso, esses
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estabelecimentos ficaram sendo, no imaginário da população, verdadeiras escolas
para o crime. Dessa forma, todo aquele que passasse pelo local ficava marcado e
temido (RIZZINI, 2004). A autora expôs que:
Paulo Nogueira Filho publicou, em 1956, ano em que deixou a
direção do SAM, uma extensa obra de denúncias sob o título SAM:
Sangue, Corrupção e Vergonha, em que esmiúça a exploração de
menores e a corrupção da “infra-gang (nos internatos e na sede) e da
“super-gang” (no Ministério da Justiça), que transformavam os seus
internatos em verdadeiras sucursais do inferno, outra representação
corrente da instituição (RIZZINI, 2004, p. 34-35).

A Lei n.º 4.513/1964 extinguiu o SAM e criou a Fundação Nacional do BemEstar do Menor (FUNABEM) baseada na Política Nacional do Bem-Estar do Menor
(PNBEM),

apresentando uma proposta pedagógico-assistencial progressista.

Contudo, na prática, era utilizada como um instrumento de controle dos militares,
que tratavam esses menores como “problema de segurança nacional”. Além disso,
as características de atuação eram praticamente as mesmas do SAM.
Nesse momento é necessário fazer uma reflexão sobre as reproduções dos
pensamentos sociais. Precisa-se perceber que, muitas vezes, a sociedade
contemporânea ainda continua com o pensamento de que esses meninos e
meninas, que estão em conflito com a lei, são um “problema de segurança nacional”,
que precisam ser barrados em suas atitudes, que pessoas assim precisam ser
eliminadas. No entanto, tal pensamento, apesar de muito antigo, apesar de muitas
ações terem sido planejadas e executadas conforme essas teorias, ainda assim
encontramos adolescentes em conflito com a lei. Precisa-se mudar o pensamento,
para que novas estratégias surjam e sejam eficazes.
Em 1979 foi publicada a Lei n.º 6.697. O Novo Código de Menores não tinha
muita inovação, consolidando a Doutrina da Situação Irregular. Durante esse
período prevalecia fortemente a cultura da internação para “carentes ou
delinquentes”. A segregação era tida, na maioria dos casos, como única solução.
O ECA (Lei n.º 8.069) revogou o Código de Menores em 1990, quando foi
publicado. A doutrina da “Situação Irregular do Menor”, nesse momento, foi
substituída pela doutrina da “Proteção Integral à Criança e ao Adolescente” pelo
ECA, em seu artigo 1º: “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente” (grifo nosso).
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O paradigma da proteção integral, sistematicamente, está
consolidado, mas culturalmente ainda há muito a fazer. O estigma do
menor como objeto de proteção concede o direito a tratar os
menores e deles exigir o que bem se entende, sem enxergá-los
como pessoas, carecedoras de tratamento digno e resguardo a sua
integridade – física, psíquica e intelectual. (MACIEL, 2011, p.61).

Nesse momento, pôde-se perceber o início da mudança de paradigmas, um
modo mais humano de lidar com a infância e com a juventude em situação de maior
vulnerabilidade social, com a troca da terminologia estigmatizante “Menor” para
“Criança e Adolescente”, expressão também utilizada pela Constituição da República
de 1988 e pelos documentos internacionais.
A FUNABEM, por ter ficado muito desgastada por motivos semelhantes ao do
SAM e por ir de encontro aos novos princípios estabelecidos pelo ECA, foi
substituída em 1990 pelo Centro Brasileiro para Infância e Adolescência (CBIA).
A legislação brasileira continuou percorrendo caminhos inovadores na
tentativa de melhor atender e proteger os direitos da criança e dos adolescentes,
que passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e seres em condição de
desenvolvimento.
Com a CF/88, o ECA/90 e o cenário internacional mostrando-se cada vez
mais atentos aos interesses das crianças e adolescentes e com a situação
psicossocial desses. O ordenamento jurídico brasileiro buscou legalizar espaços que
pudessem amparar e efetivar os direitos das crianças e adolescentes. Como
exemplo, cita-se a publicação das Normas para o Acolhimento de Crianças fora de
sua
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“Quality4Children”, em Gmunde na Áustria no ano de 2005. Esse documento abriu
espaço para buscar ouvir e compreender as expectativas das próprias crianças e
adolescentes que vivenciam a situação de acolhimento.
No Brasil, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, pela Lei n.º 8.242 de 1991, órgão de âmbito federal responsável pela
efetividade dos direitos, princípios e diretrizes estabelecidos no ECA. Com a
publicação da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas - Lei n.º 8.742 de 1993) o
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) de 2004 foram criados.
Com essas leis em vigor, foi possível o surgimento de novas instituições como
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), dos
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Conselhos Tutelares; as equipes interdisciplinares dos Fóruns; o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS); e o Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS).
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi instituído
em 18 de janeiro de 2012 pela Lei n.º 12.594, tendo como finalidade regulamentar a
execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem
ato infracional. São seis as medidas socioeducativas previstas no ECA e no
SINASE: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à
comunidade; liberdade assistida; semiliberdade; e internação.
Medidas socioeducativas são aplicáveis a adolescentes autores de algum ato
infracional, alguma ação tipificada no Código Penal, mas que, por serem menores de
18 anos na época do fato, não serão sancionados por essa legislação, mas poderão
cumprir medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Essas medidas configuram resposta à prática de um delito,
porém apresentam um caráter predominantemente educativo.

2.2 As Medidas Socioeducativas e seus objetivos

São princípios importantes da Política Nacional dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes a Proteção Integral para a Criança e o Adolescente, que é
o conjunto de direitos assegurados em função da condição de desenvolvimento
desses sujeitos; e o Reconhecimento de Crianças e Adolescentes como Sujeitos de
Direito, que compreende ambos como detentores de todos os direitos humanos
(CONANDA, 2010).
Importa frisar que as respostas dirigidas a um adolescente que infringe a lei
não são iguais àquelas dirigidas a uma criança que pratica o mesmo ato, tampouco
iguais às direcionadas a um adulto que comete crime. Essa resposta é algo
intermediário, exatamente como a adolescência é uma fase intermediária entre a
infância e a vida adulta.
O artigo 228 da CF/1988 preconiza que são penalmente inimputáveis os
menores de 18 anos, estando esses sujeitos submetidos às regras da legislação
especial. Isso significa que a pessoa menor de 18 anos que pratica crime não está
sujeita ao sistema penal dos adultos. Sendo assim, as Medidas Socioeducativas
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foram estabelecidas para os adolescentes que cometerem atos infracionais, ou seja,
aos adolescentes em conflito com a lei.
O ECA/1990, em seu art. 103, considera ato infracional a conduta descrita
como crime ou contravenção penal; referindo que os adolescentes são sujeitos às
medidas previstas no próprio ECA (art. 104). As medidas socioeducativas têm um
caráter pedagógico, mas também um objetivo sancionatório. Portanto, sua imposição
deve seguir a mesma regra utilizada para o direito penal. No Estatuto da Criança e
do Adolescente há a menção da Medida Socioeducativa como instrumento de
reprovação e prevenção do crime, assim como possibilidade de proteção de direitos
do infrator.
A medida socioeducativa é, ao mesmo tempo, a sanção e a
oportunidade de ressocialização, contendo portanto, uma dimensão
coercitiva, uma vez que o adolescente é obrigado a cumpri-la, e
educativa, uma vez que seu objetivo não se reduz a punir o
adolescente, mas prepará-lo para o convívio social (VOLPI, 2001,
p.44).

Da apuração do ato até a aplicação da medida socioeducativa todos os
procedimentos devem considerar que o objetivo do sistema de justiça juvenil é
prover ao adolescente um ambiente de apoio pedagógico para permitir seu pleno
desenvolvimento e sua reinserção social e não simplesmente punir o ato infracional.
O juiz da Infância e da Juventude tem a competência para proferir sentenças
socioeducativas, após o devido processo legal e análise da capacidade do
adolescente de cumprir a medida.
Ressalta-se que a formação de um cidadão pleno, capaz, consciente e com
acesso a direitos e respeitador dos direitos dos demais deve ser o foco de toda e
qualquer medida socioeducativa, seja ela de meio fechado (Semiliberdade e
Internação) ou aberto (Advertência, Reparação do Dano, Prestação de Serviço à
Comunidade e Liberdade Assistida).
Os sujeitos que podem cumprir medidas socioeducativas previstas no art. 112
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são os adolescentes que
cometeram algum ato infracional e na época de ato estavam na faixa etária entre 12
e 18 anos. “Por ato infracional considera-se a conduta descrita como crime ou
contravenção penal” (art. 103 do ECA).
As medidas socioeducativas de advertência (art. 115 do ECA) e de reparação
de dano (art. 116 do ECA), quando aplicadas de forma isolada, serão executadas
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nos próprios autos do processo de conhecimento, ou seja, torna-se desnecessária a
instauração de procedimentos de execução, por serem medidas que se exaurem em
si mesmas. Já para as medidas socioeducativas de prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será instaurado um
processo de execução para cada adolescente, isto é, há necessidade da instauração
de procedimento autônomo para acompanhamento das medidas.
A medida socioeducativa mais branda é a advertência, na qual o juiz adverte
o adolescente, chama a sua atenção para o fato que lhe é atribuído e para o que
aparenta estar a ele associado. Cabe ao juiz decidir o que será dito e suas palavras
podem gerar efeito motivacional importante para evitar novos envolvimentos
infracionais. A advertência, portanto, faz o adolescente refletir sobre as
consequências reais e possíveis do que fez, contribui para seu senso de
responsabilização e isso tem valioso efeito pedagógico e baixo efeito sancionatório.
Em uma escala gradativa de severidade, a próxima Medida Socioeducativa é
a obrigação de reparar o dano,medida na qual o juiz determina que o adolescente
restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o
prejuízo da vítima. O potencial pedagógico dessa medida opera na perspectiva do
dano causado pela infração e na perspectiva do adolescente responsabilizar-se por
repará-lo ou minorá-lo. Ele se defronta com o impacto de sua ação, melhora a
percepção do outro e o juízo crítico sobre si e suas condutas. São princípios
assemelhados aos da justiça restaurativa.
A próxima medida socioeducativa é a prestação de serviços à comunidade,
na qual há a realização de tarefas gratuitas de interesse geral junto a entidades
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como
em programas comunitários ou governamentais. A prestação de serviços gratuitos,
de interesse comunitário, é uma forma de compensar o dano social e restaurar, no
ofensor, a respeitabilidade pública. De modo permanente, essa dimensão pública da
infração e de seu trabalho estão em foco, favorecendo a compreensão do impacto
social de nossas ações. Ela permite também promover a autoestima do infrator e,
com o seu engajamento em uma tarefa socialmente útil, promove sua cidadania.
O órgão de execução da prestação de serviços à comunidade, segundo a
atual normatização da Assistência Social, é de responsabilidade dos Centros de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), como serviço de média
complexidade. Essa medida socioeducativa pode durar, no máximo, seis meses,
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com oito horas semanais, mas é comum estabelecê-la por menos meses e menos
horas. Cumpridas as horas, a medida deve ser extinta, independentemente de
qualquer outra indagação referente ao contexto pessoal e social do adolescente.
Na liberdade assistida (art. 118 e 119 do ECA), primeira medida
socioeducativa na qual há supervisão técnica da vida do adolescente, o juiz indica
um profissional ou um programa incumbido de acompanhar o adolescente, conhecer
sua vida, definir e executar com ele ações capazes de melhorá-la, refletir com ele
sobre a prática da infração, auxiliar na sua inclusão social, entre outros. Ainda que
devam agir em colaboração com o orientador, os familiares ou responsáveis mantêm
quase plenamente intocados seus direitos e deveres em relação aos filhos (podem,
por exemplo, decidir mudar de residência, trocá-lo de escola, interná-lo para
tratamento).
Após a Liberdade Assistida, na regressão das medidas socioeducativas,
temos a semiliberdade (art. 120 do ECA) como um instrumento um pouco mais
rígido, pois o adolescente permanece vinculado a uma instituição, podendo sair –
sem autorização do juiz e desacompanhado de monitor ou escolta – para exercício
de suas atividades regulares, como trabalhar, estudar, fazer curso profissionalizante,
visitar a família, entre outros.
A medida impõe alteração da rotina de vida do adolescente, controle
permanente sobre sua vida pessoal, definição de uma rotina estruturada como
consequência de sua conduta infracional. Essa maior vigilância e controle sobre o
adolescente tem a finalidade de contribuir para a percepção de que seu ato foi
grave. Além disso, a rotina de vida imposta ao jovem deve favorecer hábitos de
organização pessoal. As saídas e os retornos devem contribuir para que ele
aumente o seu nível de responsabilidade pessoal.
A vida institucional aberta permite que os danos da privação total de liberdade
não sejam tão drásticos, pois os vínculos familiares, comunitários e sociais do
adolescente permanecem. No entanto, como qualquer medida privativa de liberdade,
deve ser reservada para casos de atos infracionais graves, pois interfere diretamente
na autonomia dos adolescentes, na sua vida pessoal e familiar. O ECA/90 manda
aplicar a semiliberdade às regras da internação, de modo que se pode argumentar
que, quando não cabe internação, não cabe semiliberdade.
De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), esse programa é atribuição do ente estadual (dos estados e não dos
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municípios) e não comporta prazo determinado, só não pode ultrapassar três anos.
A medida pode ser encerrada a qualquer momento, devendo o juiz, a cada seis
meses, no máximo, rever a situação do adolescente e decidir se é necessário
manter a medida, ou não. Essa decisão é tomada a partir de informações vindas dos
profissionais das entidades de internação que têm a obrigação de reavaliar a medida
e informar ao juiz os resultados. Contudo, deve ser encerrada, obrigatoriamente,
quando o adolescente completa 21 anos. Em alguns casos, sempre fundamentando
de forma específica, o juiz pode aplicar a medida da semiliberdade após certo tempo
de cumprimento da internação, como forma de transição para a vida em liberdade.
As saídas externas são de natureza da medida e não podem ser proibidas, senão
em casos muito excepcionais e sempre de forma temporária.
A última medida socioeducativa e de maior grau de restrição de direito – já
que priva a liberdade de ir e vir do adolescente por completo – é a internação (art.
121 a 125 do ECA). A presente pesquisa entrevistou jovens que tiveram a sua
liberdade de locomoção cerceada por completo, como consequência de um ato
infracional cometido, mas que têm o direito de continuar e permanecer na escola,
como uma garantia constitucional. Nessa medida, o adolescente fica recolhido em
uma instituição fechada, com aparato de segurança contra as fugas. Salvo em
situações muito excepcionais, não pode sair senão escoltado ou monitorado.
A privação de liberdade é útil em casos de vivência infracional muito intensa,
em que uma providência de força se mostra como único instrumento capaz de
romper com o círculo vicioso da infração. O argumento legal é o de que o jovem
precisaria isolar-se, forçadamente, de seu meio, para que esse distanciamento
pudesse proporcionar uma reflexão sobre seu estilo de vida e sobre os atos
praticados.
O entendimento da lei é de que situação extrema e dolorosa de privação de
liberdade pode fazer com que o jovem, temendo passar por isso novamente, deixe
de cometer novos atos. Existe a ideia de que, quanto maior a adesão à medida, o
tempo de privação de liberdade será menor, podendo essa compensação funcionar
como motivadora para o adolescente engajar-se em atividades úteis e saudáveis,
visando a um projeto de vida socialmente ajustado.
Como ressaltado, a medida em meio fechado tem como consequência a
privação do direito de liberdade de ir e vir do adolescente e de organizar seu
cotidiano segundo suas conveniências ou a orientação de seus pais. Todavia, a
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medida deve manter intocados todos os demais direitos do adolescente, salvo se a
sentença fizer tal limitação, destacando que o juiz não pode limitar mais direitos do
que a lei permite.
Trata-se de saber até onde o Poder Judiciário pode ir para, na sua
tarefa constitucional de concretizar esses direitos, garantir, proteger e
promover a dignidade da pessoa humana independentemente do agir
político e, ao mesmo tempo, preservar os princípios da democracia e
da separação dos poderes (CORDEIRO, 2012, pp. 27-28).

As citadas medidas socioeducativas, norteadas pelo SINASE, devem garantir
ao adolescente, em sua execução, a proteção, prevenção e promoção de saúde,
lembrando que a educação faz parte de uma vida saudável da criança e do
adolescente. Amin, dirigindo-se aos cuidadores e técnicos que trabalham
diretamente com crianças e adolescentes institucionalizados, afirma ser “[...]
indispensável que todos os atores da área infanto-juvenil tenham claro para si que o
destinatário final de sua atuação é a criança e o adolescente. Para eles é que se tem
que trabalhar” (AMIN, 2011, p. 35).
A educação não deve ser imposta a esses sujeitos. Tudo deve ser permeado
pelo diálogo, pois os adolescentes também têm voz, querem falar, serem ouvidos e
compreendidos. Para que esses adolescentes tenham saúde é preciso, além de
uma alimentação adequada, um psiquismo saudável, com objetivos a serem
alcançados, desejos de vida e coragem para lutar por seus sonhos e ideais.
O lazer é um ótimo fator para que esses adolescentes aprendam a conviver
com o outro, com a diferença, com as limitações e dificuldades em suas rotinas. A
escola, nesse momento, pode contribuir de maneira positiva em suas vidas,
auxiliando-os a descobrir seus potenciais dentro da sociedade.
A educação, seja ela familiar, ou institucional, se constitui como um
direito, um direito humano. É, pois, através dela que reconhecemos o
outro, os valores, os direitos, a moral, a injustiça, nos comunicamos,
ou seja, os elementos que nos cercam enquanto indivíduos sociais
(FERNANDES; PALUDETO, 2010, p. 238).

A educação faz parte da vida dos adolescentes e do seu desenvolvimento
saudável. Coadunando com a ideia de Maciel (2011), vida é “[...] um bem limitado no
tempo (que é) vivido em cada momento como realidade cuja grandeza depende
mais da qualidade do que da temporariedade” (MACIEL, 2011, p. 40). Esse mesmo
autor conceitua educação “[...] como sendo o processo de desenvolvimento da
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capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando
a sua melhor integração individual e social” (Idem, p. 62). Sendo assim, uma
educação que compreenda todos esses aspectos é capaz de proporcionar uma
qualidade de vida a um adolescente e, consequentemente, uma saúde melhor.
O viés repressor/vingativo da comunidade em geral, sobre os adolescentes
em conflito com a lei, precisa ser suprimido para que se possa, por meio de um
caminho pedagógico, oferecer projetos de vida a esses autores sociais, levando em
consideração um tratamento humanizado, educativo, promotor das potencialidades e
que gere cidadãos capazes de contribuir para uma sociedade mais saudável. Para
Campista, um dos objetivos mais importantes do processo da medida socioeducativa
é:
Resgatar o lugar da palavra e tratar esses jovens como sujeitos
capazes de refletir e rever seus atos, de forma que possam
compreender o porquê de estarem submetidos às medidas
restritivas. Esse fato implicaria em que os estabelecimentos que
abrigam os jovens desenvolvessem uma proposta de transformar
uma simples punição em uma experiência significativa (CAMPISTA
2002, p. 67).

Amin (2011) esclarece que a opinião e a expressão se complementam:
Liberdade de opinião e de expressão se complementam. Enquanto a
opinião é passiva a expressão é ativa. Opinar é formar o
convencimento, expressar é externá-lo. Crianças e adolescentes têm
assegurada a liberdade de pensar e formar sua opinião sobre os
mais variados assuntos que os circundam. Mas para que não esteja
falando de uma pseudoliberdade, precisam ter acesso à educação.
Não existe verdadeira liberdade com ignorância (AMIN, 2011, p. 59).

Importa destacar que o adolescente, em conflito com a lei, não representa um
problema em si para a sociedade. O verdadeiro problema está na verificação de
como o Estado tem se organizado e se direcionado em suas ações políticas para
lidar com essas pessoas. Ao invés de proporcionar um atendimento que resulte em
uma mudança de atitude, tem proporcionado ainda mais a violação de direitos,
gerando revolta e medo.
2.3 A Adolescência e os Adolescentes em Conflito com a Lei
A adolescência é uma fase muito importante na vida do ser humano,
Aberastury e Knobel (2007) nos chamam a atenção para particularidades que

48

ocorrem nessa fase da adolescência, como as mudanças biológicas, mas,
sobretudo, as psicológicas, caracterizando esse período como de contradições,
confuso, ambivalente, doloroso e que, muitas vezes, estará atravessado por conflitos
com o meio familiar e social.
Conforme sustentado por Freud (1968), a adolescência é um período de
perturbações, conflitos e transformações, devendo tudo isso ser considerado como
indícios de uma adolescência normal e de ajustamentos internos.
Calligaris (2000) destaca que a adolescência é um momento crítico na vida,
sendo situado entre a infância e a fase adulta, analisado como um momento
complicado, arriscado, de preparação, de experimentação, de crítica do existente, de
sonhos, de busca pela plena autonomia social, entre outros.
É considerada uma etapa de escolhas decisivas para o futuro, exigindo
esforço daquele sujeito. Por isso, a trajetória para a vida adulta é marcada por
dúvidas, angústias e conflitos, sendo importante que, durante esse período, o
adolescente tenha referências e apoio, para que ele consiga mais facilmente traçar
objetivos e buscar meios para alcançá-los.
2.3.1 A identidade do adolescente
A adolescência, por ser uma fase de transição, de descobertas, de cuidado,
de superação e de formação da própria identidade é primordial o trabalho com a
identidade dos adolescentes institucionalizados para que eles possam se conhecer e
se reconhecer como seres humanos, com capacidades e potencialidades. A
Psicologia Sócio-Histórica entende que a identidade é um processo de construção e
desconstrução social:
A identidade, em uma perspectiva social, é realizada no espaço das
relações, tratando-se de um processo dinâmico, ou seja, [...] um
processo contínuo de construção e desconstrução, na ambiguidade
presente e inevitável que a compõe, implicando um trabalho de
unificação de diversidade, incorporando a diferença (MAHEIRIE,
1994, p. 65).

De

acordo

com

Meireles

(2006),

as

identidades

se

constroem

discursivamente. O sujeito se constrói na e por meio da linguagem em que “um autor
que opera entre possibilidades disjuntas e/ ou contraditórias, que (des)articula, que
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se faz nó, encruzilhada a partir da multiplicidade heterogênea e polifônica dos
códigos e narrativas sociais a que está exposto [...]” (SIGNORINI, 1998, p.336).
Nessa conjuntura, a citação orienta para a construção dos sujeitos por formas
distintas de heterogeneidades da linguagem. A produção de sentidos e linguagens
produz o sujeito em virtude de, de acordo com Orlandi (1998),
[...] sujeitos e sentidos se configuram ao mesmo tempo e é nisto que
consistem os processos de identificação. Identificamo-nos com
certas ideias, com certos assuntos, porque temos a sensação de que
eles “batem” com algo que temos em nós. Ora este algo é o que
chamamos de interdiscurso, o saber discursivo, a memória dos
sentidos que foram se constituindo em nossa relação com a
linguagem. Assim nos filiamos a redes de sentidos, nos identificamos
com processos de significação e nos constituímos com posições de
sujeitos relativas às formações, em face das quais os sentidos fazem
sentidos. (ORLANDI, 1998, p. 206).

Assim, podemos compreender que a identidade do sujeito é uma formação
social, ideológica, cultural e de significados por meio da linguagem e das constantes
transformações. Por isso, uma boa Rede de Significações é tão importante e até
mesmo fundamental para o desenvolvimento dos adolescentes institucionalizados.
Maingueneau (2008) defende o posicionamento de que a língua é formada mediante
as condições sócio-históricas que, por sua vez, são manifestadas por meio do
discurso do sujeito.
Coracini (2007) compartilha do entendimento de que a identidade do sujeito é
formada por redes constituídas de valores, desejos, signos, crenças, ideologias,
culturas e experiências que os tornam únicos e que os fazem apresentar
características exclusivas.
Carrega em si bagagens culturais e sociais, transformando o outro e sendo
transformado por este. Já o autor Hall (2006) defende que nossas identidades não
são permanentes, podemos dizer líquidas ou deslocadas, em virtude de serem
transformadas ou formadas de acordo com as situações e representações culturais
em que vivenciamos.
Diante de tudo que foi visto ao longo deste trabalho, é valido mencionar o
conceito de ethos. Este conceito coaduna-se ao conceito de identidade, o qual, de
acordo com Auchlin (2001), lido por Maingueneau (2008):
[...] a noção de ethos é uma noção com interesse essencialmente
prático, e não um conceito teórico claro [...]. Em nossa prática
ordinária da fala, o ethos corresponde a questões empíricas efetivas,
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que tm como particularidade serem mais ou menos co-extensivas ao
nosso próprio ser, relativas a uma zona íntima e pouco explorada de
nossa relação com a linguagem, onde nossa identificação é tal que
se acionam estratégias de proteção (AUCHLIN, 2001, p.93).

Assim, de acordo com Maingueneau (2008), o ethos associa-se à constituição
do ato de enunciação. Nessas condições, quando praticamos esse ato, precisamos
inseri-lo em um contexto maior em que, segundo o autor:
se quisermos de fato explorá-la, torná-la operacional, somos
obrigados a inscrevê-la numa problemática precisa, privilegiando
esta ou aquela faceta, em função, ao mesmo tempo, do corpus que
nos propomos a analisar e dos objetivos da pesquisa que
conduzimos (MAINGUENEAU, 2008, p. 2).

A autonomia é um termo cujo significado está relacionado com liberdade,
independência ou autossuficiência. Identidade é basicamente um conjunto de
características próprias, exclusivas de um indivíduo. Portanto, ela está ligada às
atividades da pessoa, história de vida, sonhos e outras características relativas ao
indivíduo.
A identidade é construída com o tempo, mediante relacionamentos
interpessoais e o ambiente social. Enfim, a identidade de uma pessoa está
diretamente ligada à sua Rede de Significações (RedSig). Compactuando com esse
conceito de Rede de Significações, Gasparet (2013) entende que a autonomia e a
identidade do sujeito só podem ser alcançadas por completo quando ele consegue ir
ao encontro do outro. Partindo desse princípio, a RedSig é uma necessidade para a
constituição da pessoa, como afirma o autor:
A liberdade e a autonomia do ser humano só são totalmente
alcançadas quando ele consegue se unir ao outro, pois somente por
meio dessa comunhão gratuita e lúdica a sua subjetividade pode ser
completamente livre, o que significa dizer que o indivíduo só pode ser
totalmente humano entre os humanos; o outro faz parte da sua
identidade. (GASPARET, 2013, p.65).

Sabemos que um dos momentos mais importante para essa formação
identitária é a adolescência. Ter uma identidade é se perceber como indivíduo único
no mundo, reconhecendo o valor do outro. É necessário que esses adolescentes
tenham maior conscientização de si mesmos e compreendam a sua real identidade.
Apesar das instituições de internação para cumprimento de medidas socioeducativas
estarem mais preocupadas com esse público em geral, devido ao desenvolvimento
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da legislação brasileira, buscando cumprir com as determinações legais, muitas
dificuldades são encontradas, como: a compreensão da história de vida de cada um
e de sua família, a falta de mecanismos financeiros e sociais que possibilitem
concretamente um melhor desenvolvimento humano e o preconceito social.
Goffman (2001) apresenta as Instituições Totais como um híbrido social, parte
da comunidade residencial, parte da organização formal. As instituições de
internação, para adolescentes em conflito com a lei, são enquadradas nessa
referência.
Elas possuem características semelhantes: regras e horários para tudo; todos
os aspectos da vida são realizados no mesmo lugar e sob uma mesma autoridade;
atividade sempre em grupo; falta de individualidade, privacidade; falta de informação
(o interno não sabe nem o seu destino); não tem direitos de fazer planos. Tudo é
controlado e planejado conforme os interesses da instituição. Dessa forma o “eu”
individual do sujeito é suprimido pelo “eu” institucional.
Como relatado anteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Lei nº 8.069/1990, foi um marco nacional que revolucionou o ordenamento jurídico
com quebra de antigos paradigmas e introdução de novos para a proteção e
garantia dos direitos infanto-juvenis, criando mecanismos de proteção capazes de
garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente.
As

unidades

de

internação,

para

o

cumprimento

das

medidas

socioeducativas, por mais que sejam um espaço com características de
provisoriedade, podem se tornar algo mais permanente, não podendo deixar de lado
as particularidades de cada sujeito e o trabalho por sua independência e autonomia.
Ser responsável pelo desenvolvimento pessoal e profissional de cada pessoa que
passa por esse espaço também é dever do Estado, da Família e da Sociedade. Os
muros institucionais não podem fazer com que esses sujeitos se tornem invisíveis
socialmente, muito menos eximir nossa responsabilidade.
Quando se fala em trabalhar a autoestima e as potencialidades do
adolescente nessas instituições, a palavra empoderamento expressa o conceito
primordial do que enxergamos como necessária na intervenção do contexto de
adolescentes institucionalizados. Seu significado etimológico revela um objetivo:
empoderar = dar poder.
Porém, em sua prática, o empoderamento revela outra significação que, numa
síntese, poderia dizer que é a de reconhecer-se, ou fazer reconhecer, capaz de algo;
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ou seja, tem a ver com ressaltar, tornar “visível” e, assim, possível de ser utilizado, o
potencial até então negligenciado e até mesmo não descoberto de certo indivíduo,
ou grupo de pessoas.
Além disso o termo empoderamento sempre foi visto, desde o seu
surgimento, em duas linhas de atuação diferentes na sociedade, tornando sua
compreensão mais complexa e difícil de generalizar seu significado. Acerca disso,
Gohn (2004) escreveu:
Cumpre destacar que o significado da categoria empowerment, ou
empoderamento, como tem sido traduzida no Brasil, não tem um
caráter universal. Tanto poderá estar referindo-se ao processo de
mobilizações e práticas destinadas a promover e impulsionar grupos
e comunidades - no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora
gradual e progressiva de suas vidas (material e como seres humanos
dotados de uma visão crítica da realidade social); como poderá
referir-se a ações destinadas a promover simplesmente a pura
integração dos excluídos, carentes e demandatários de bens
elementares à sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal etc.,
em sistemas precários, que não contribuem para organizá-los –
porque os atendem individualmente, numa ciranda interminável de
projetos de ações sociais assistenciais (GOHN, 2004, p. 23).

Sendo assim, segundo a autora, sua diferenciação é determinada por vários
fatores dos dois tipos de processos e seus resultados, mas o principal deles é a
natureza, o caráter e o sentido do projeto social da(s) instituição(ões) que
promove(m) o processo de intervenção social, referindo-se aos mediadores, às
Organizações Não Governamentais (ONGs) e entidades que organizam o projeto,
que buscam financiamento e parcerias para tal.
No trecho acima, o segundo grupo apresentado é o que nos interessa, pois é
o grupo que abrange os adolescentes institucionalizados em unidades específicas
para adolescentes em conflito com a lei.
Vale lembrar que o adolescente se encontra à margem nas políticas públicas,
que tendem a priorizar a categoria infantil. Essas unidades são vistas como um lugar
com apenas o proposito de punição ou vingança para aqueles que cometeram atos
infracionais, quando menores de idade.
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2.3.2 Os adolescentes em conflito com a lei: panorama e perfil

No Brasil, segundo o Mapeamento Nacional do Sistema de Atendimento
Socioeducativo realizado pelo Ministério da Justiça em 2002, citado por Ribeiro e
Cosntantino (2011), há aproximadamente 10 mil adolescentes internos em
instituições de privação de liberdade, com idade entre 12 e 21 anos.
O último levantamento realizado em 2016 pelo Ministério dos Direitos
Humanos (2018) sobre o número de adolescentes que estão cumprindo Medidas
Socioeducativas revela que: “os números de 2016 mostram um total de 26.450
atendidos, sendo 18.567 em medida de internação (70%), 2.178 em regime de
semiliberdade (8%) e 5.184 em internação provisória (20%)”, conforme demonstrado
nas figuras 2 e 3. (MDH, 2018, p. 05).
Figura 2 - Porcentagem de Internação, Internação Provisória, Semiliberdade e outros
Total Brasil (2016)

Fonte: Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Pode-se constar que o número de adolescentes internos mais que dobrou do
ano de 2002 para o ano de 2016, podendo significar que estão havendo falhas no
sistema de medida socioeducativa de internação, ou que não estão cumprindo o seu
objetivo de socioeducação.
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Figura 3 - Adolescentes e Jovens em Internação, Internação Provisória e
Semiliberdade (2011-2016)

Fonte: Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Ribeiro e Cosntantino (2011) também declaram que, em sua maioria, são do
sexo masculino, negros, não frequentavam a escola e não trabalhavam, tinham
idade de 16 e 18 anos e eram usuários de drogas quando cometeram o delito. O
último levantamento nacional realizado em 2016 pelo Ministério dos Direito Humanos
(2018) também revelou que a maioria dos adolescentes são negros (figura 4):
Nota-se que 59,08% dos adolescentes e jovens em restrição e
privação de liberdade foram considerados de cor parda/preta,
22,49% de cor branca, 0,91% de cor amarela e 0,98% da raça
indígena e 16,54% dos adolescentes e jovens não tive registro
quanto a sua cor ou raça, sendo classificados na categoria sem
informação (MDH, 2018, p.19).

Figura 4 - Porcentagem de Adolescentes e Jovens por Raça/Cor em Restrição e
Privação de Liberdade – Total Brasil (2016)

Fonte: Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

A execução das medidas socioeducativas deve ter como base norteadora os
seguintes princípios: legalidade, excepcionalidade da intervenção judicial e da
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imposição de medidas, prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas,
proporcionalidade,

brevidade,

individualização,

mínima

intervenção,

não

discriminação do adolescente, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários
(artigo 35 da Lei nº 12.594/2012 – SINASE).
Rossetti-Ferreira; Serrano e Almeida (2011), após terem desenvolvido
estudos sobre o desenvolvimento humano e o ambiente institucional, pontuam que
todo o contexto institucional, a equipe técnica, os cuidadores, os colegas, o
ambiente escolar, enfim, tudo e todos que fazem parte do dia a dia desses meninos
e meninas vão colaborar expressivamente para a sua construção humana e visão de
mundo. Por isso, as autoras sugerem, como possibilidade de enfrentamento do
desafio complexo de trabalhar com crianças e adolescentes institucionalizados, a
perspectiva da RedSig, ou seja, Rede de Significações.
A RedSig vai atentar-se para todos os significados existentes no contexto
social daquele grupo específico. Além disso, prega que o ser humano é um ser em
constante construção, aberto para novas perspectivas de vida, conquanto novas
significações surjam em sua RedSig.
No referencial da RedSig entende-se que o tornar-se humano é
marcado pela imersão permanente do homem em um mundo
simbólico e em um processo social contínuo e compulsivo de dar e
criar sentidos. Nas interações com os outros e com o mundo, em
certo momento e contexto sócio-histórico, a pessoa constrói seus
significados, suas relações e a si próprio como sujeito. (ROSSETTIFERREIRA; SERRANO; ALMEIDA, 2011, p. 63).

O esporte, a brincadeira, o jogo são instrumentos muito importantes nessa
fase de conflitos, expectativas, conquistas e superações, pois eles permitem que a
dinâmica da vida seja replicada, criada, elaborada. Dão espaço para os
adolescentes

se

conhecerem

melhor,

perceberem

seus

temperamentos,

descobrirem capacidades, criarem caminhos, possibilidades de vida de uma maneira
agradável, divertida e prazerosa.
A liberdade de brincar, praticar esportes e se divertir com respeito a
sua peculiar condição de pessoas em desenvolvimento e liberdade
de ser criança e adolescente. Os esportes são importantes para o
desenvolvimento motor, físico e integração social de crianças e
jovens. Atividades lúdicas como brincar e se divertir integram e
permitem experiências que se refletem no amadurecimento paulatino
da criança e do adolescente. (MACIEL, 2011, p.60).
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A partir da configuração do ECA, CONANDA e demais documentos que
visam a regulamentar o funcionamento das instituições, há a tentativa de
humanização do modo de funcionamento e do olhar para essas crianças e
adolescentes. No entanto, ainda assim, o estigma colocado sobre essas pessoas se
faz presente em grande parte dos ambientes que frequentam, se não em todos.
Insta mencionar outro tipo de estigma, aquele colocado sobre as crianças
acolhidas. Como se o simples fato de necessitarem estar em alguma instituição as
tornasse inferiores em sentidos cognitivos e emocionais.
O abandono que marca suas vidas é também o que as define para a
maioria da população, sendo, assim, desacreditadas, suscitando não
o respeito, mas o sentimento de pena, pena por alguém que já tem
seu caminho traçado rumo ao fracasso, sem possibilidade de
modificação. (ROSSETTI-FERREIRA; SERRANO; ALMEIDA, 2011,
p.173).

Ao pesquisar sobre o acolhimento institucional, Aryries (2010) expôs que
existe uma lógica determinista que se encontra respaldada na psicologia diferencial.
Ela visa a mensurar inteligência e comportamento de forma a produzir padrões,
formas corretas de viver, fazendo com que ainda mais estigmas sejam postos sobre
as crianças e adolescentes nessa situação. Em seguida refletiremos sobre esse
adolescente institucionalizado.

2.3.3 O adolescente em conflito com a lei institucionalizado

Muito pouco se faz, e de forma precária em sua maioria, pelo adolescente que
chega à instituição já marcado negativamente pela sociedade e visto como um
“criminoso”, e menos ainda se faz para que ele possa autossustentar-se quando tiver
que sair da instituição. Ou melhor, a visão de condenado é quase o mesmo que
dizer o desmerecedor de outra oportunidade, o sem créditos, o sem valor social. As
unidades acabam por cumprir o protocolo de guardião da ordem, da segurança em
uma realidade em que o sujeito não consegue enxergar outras possibilidades em
sua vida além do crime e enfrentar uma vida de responsabilidade para a qual não
está sendo preparado.
Em síntese, somam-se duas problematizações. A primeira diz respeito à
condição de “perigoso” que estigmatiza o adolescente, lembrando que a unidade
tende a reforçar esse estigma. A instituição acaba por fazer o sujeito sofrer um
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“corte” nos seus vínculos sociais e familiares, que já se encontravam fragilizados, ao
invés de buscar reconstruí-los e fortalecê-los.
Com isso, perde-se boa parte do “substrato” que contribui para sua
identidade, e a condição de “bandidinho” se reforça. Sommerhalder-Miike e Caldana
(2011) escrevem acerca da criança em abrigo, dizendo que a mesma na família é
filha de alguém, moradora em um bairro residencial, amiga de um vizinho próximo,
mas, no abrigo, afirma que a criança perde esses papéis sociais.
No caso de o adolescente, em conflito com a lei, que cumpre a medida
socioeducativa de internação fora dos muros institucionais é a “dono da boca”,
“chefe da facção”, dentro da unidade é o “preso” 6, o “bandido”, mas que, para não
perder o seu poder - e por falta de oportunidades, continuam reincidindo em suas
infrações até irem para uma verdadeira unidade prisional.
Poder reconhecer em si uma identidade antecede, necessariamente, qualquer
valorização da autoimagem do indivíduo. No contexto do adolescente, em conflito
com a lei, o estigma de “bandidinho” é reforçado pelo estigma de “indivíduo do
DEGASE”, um ser que pertence a um lugar que não o pertence.
Essas marcas sobrepõem o sujeito que está por baixo desses estereótipos,
impedindo-o de enxergar suas próprias especificidades. Esse problema já se
caracteriza como um obstáculo

para o

empoderamento

de adolescentes

institucionalizados.
A segunda problematização se refere ao não preparo do adolescente para a
vida adulta pela instituição. Diferente de um adolescente que possui o apoio familiar,
e que não tem necessariamente data marcada para sair de casa e, mesmo assim
sofre diante das pressões sociais, ao se aproximar da fase adulta, o adolescente
dessas unidades sabe que ao completar, no máximo, 21 anos idade ele será
“presenteado” com a desvinculação da instituição. Ele pode sair marcado pela
sociedade negativamente, marcado como chefe do crime, marcado para morrer, ou
melhor, será que ele poderia sair sem marcas? Sair como ele mesmo, com novos
conhecimentos, aprendizados e possibilidades de vida?
Como já foi dito, as unidades de internação, em sua maioria, assumem um
papel que reforça o estigma da delinquência juvenil. Por não trabalharem, ou por
6

Os adolescentes que cometem alguma ação descrita como crime, ou contravenção penal, estão á
sujeitos às medidas socioeducativas, porém eles são penalmente inimputáveis e, por isso, são
apreendidos e não presos, podendo ser recolhidos em uma unidade de internação para o
cumprimento da medida socioeducatica, sendo privados de liberdade.
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não terem o suporte necessário para trabalhar, o autoconhecimento dos
adolescentes, também acabam por não trabalharem suas potencialidades. Não há
um preparo para a vida adulta, pois não se exercita a autonomia.
Quando se tenta fazer um trabalho nesse sentido com adolescentes, corre-se
um grande risco de a instituição se deparar com uma série de carências
afetivas/cognitivas resultantes da falta de estímulos anteriores. No aspecto da
aprendizagem, por exemplo, o educador/professor também corre o risco de ressaltar
o sentimento de inferioridade do adolescente ao dar ênfase demais às suas
limitações. Ou pode contribuir para a abertura de novos olhares, percepções sobre
suas potencialidades, novos horizontes de vida, caminhos que podem ser
escolhidos.
Mesmo que a “boa intenção” seja que o sujeito supere suas presentes
dificuldades, contribuindo para uma melhor qualificação na vida profissional - quando
se dá muito destaque naquilo que é preciso superar - há mais facilmente a
possibilidade do sentimento de inferioridade surgir, ou se agravar, uma vez que se
condiciona o sujeito a uma posição de eterna comparação com os outros (presentes
na escola que frequenta, ou na própria instituição), que já superaram essas mesmas
limitações no aprendizado. Assim, o indivíduo se enxerga sempre numa condição
deque precisa “alcançar” aqueles que subentende estarem à sua frente, vendo-se
abaixo deles.
Lembramos, mais uma vez, que o empoderamento, antes de tudo, visa a
trazer à tona o potencial escondido e/ou esquecido, trabalhando no reconhecimento
dos recursos e habilidades que o sujeito já possuía, mas que não estava
enxergando e utilizando. Fazendo isso de diferentes formas e meios, fortalecerão a
autoestima, a autoconfiança, a segurança e a autonomia, aspectos indispensáveis
para uma vida mais saudável emocionalmente - mesmo ainda institucionalizado - e
para enfrentar com resiliência os desafios da vida após a saída da unidade de
internação.
Importante destacar que as crianças e adolescentes que se encontram em
algum tipo de instituição de acolhimento ou internação, na maioria das vezes, já
sofreram algum tipo de violência, já tiveram alguns de seus direitos violados, de
forma que, ao chegarem a essas instituições, precisam de, no mínimo, acolhimento,
respeito, educação e programas de reinserção social.
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A UNICEF, em 2006, emitiu um relatório sobre violência contra a criança no
Brasil, no qual revela que dezesseis crianças e adolescentes foram assassinados
por dia, em média. Entre tais mortos, quatorze têm idade entre quinze e dezoito anos
e, aproximadamente, 70% são negros. Um segundo relatório, publicado em 2014,
confirma essa situação dramática (MDSA, 2016).
Violência doméstica contra crianças e adolescentes: Todo ato ou
omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra
crianças e adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico,
sexual e/ou psicológico à vítima – implica, de um lado, uma
transgressão do poder/ dever de proteção do adulto e, de outro, uma
coisificação da infância, ou seja, uma negação do direito que as
crianças e os adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento (ELAGE, 2010, p.
16).

A violência gera sofrimento e prejuízos físicos e/ou psíquicos, causando,
muitas vezes, um trauma. Por esse motivo que os órgão competentes preferem
determinar a retirada da criança e do adolescente da família na qual sofreu a
violência ou ainda sofre, a determinar o simples afastamento do agressor. “É
necessário interromper a situação de violação de direitos e garantir a integridade
física e mental da criança ou do adolescente” (ELAGE, 2010, p. 23).
“O trauma é concebido como um externo-interiorizado” (FERREIRA, 2011, p.
29). “A criança traumatizada é comparada a um fruto ferido por um pássaro ou
inseto que amadurece precocemente para defender-se de ‘adultos quase loucos’
que perderam o autocontrole” (FERREIRA, 2011, p. 44).
Devido a alguns estudos, pesquisas, dados concretos, projetos, o quadro
social, diante da realidade de institucionalização da criança e do adolescente, vem
mudando, pelo menos tem retido uma maior atenção da sociedade. Trabalhos no
campo da psicologia, direito e sociologia têm demonstrado como essas realidades
acontecem, seus aspectos positivos e negativos. Ainda se tem muito para avançar,
mas, para isso acontecer, não se deve mais parar a caminhada.
Segundo Badinter (1985), a maior violência existente é a da própria
sociedade, a qual sempre reserva para esses sujeitos um estigma forte e carregado
de preconceito. Isso se comprova através da crença arraigada de que essas
pessoas carregarão consigo ‘problemas’, ‘defeitos’, ‘caráter duvidoso’, ou qualquer
outro exemplo ou marca negativa provinda dos pais e/ou responsáveis, e que, por
isso, não “darão em boa coisa”.
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O Levantamento anual dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa, da Coordenação Geral do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo de 2012 apresenta que, do universo
total da população brasileira de 12 a 21 anos, o que corresponde
segundo Censo Demográfico a 21.265.930 milhões cumprem
medidas de meio fechado apenas 0,10% de adolescentes e, no caso
das medidas de meio aberto 0,41%. Esse mesmo levantamento
indica a redução de atos graves contra vida, entre 2010 e 2011,
conforme vemos a seguir: os homicídios diminuíram de 14,9% para
8,4%, os latrocínios tiveram diminuição de 5,5% para 1,9%, o estupro
que tinha um índice de 3,3% passou para 1,0% e a lesão corporal a
redução foi de 2,2 para 1,3%. Apesar da elevação destes índices em
2012: homicídios aumentaram de 8,4% para 9%, os latrocínios de
1,9% para 2,1% e o estupro de 1,0% para 1,4% e lesão corporal de
1,3% para 0,8%. As porcentagens ainda se mantém inferiores aos
altos índices de 2010, e colocam em xeque ideias propagadas pelos
meios de comunicação de massa do aumento significativo de crimes
praticados por adolescentes (MACHADO; GOMES, 2016, p. 7).

Apesar dessa triste realidade, também existem alguns tipos de violência que
devem ser pontuadas, como a violência estrutural que, segundo Minayo (2001), seria
aquela violência de base, capaz de influenciar a condição de vida de crianças e
adolescentes a partir de decisões históricas, econômicas e sociais.
Tais decisões, por serem de interesses ocultos, acabam sendo naturalizadas
e tornam ainda mais vulnerável o crescimento e o desenvolvimento de crianças e
adolescentes. Dentro desse tipo de violência, ressalta-se a da condição social,
destacando que a maior expressão dessa realidade é representada por milhares de
crianças e adolescentes em situação de pobreza extrema, ou seja, a violência da
desigualdade social.
Essa

espécie

de

violência

pode

ser

percebida

pelas

expressões

estigmatizantes como: “meninos e meninas de rua”, “meninos e meninas
trabalhadores” e as “crianças e adolescentes institucionalizados” (MINAYO, 2001,
p.94). É inevitável dizer que um fator comum entre todas essas expressões é a
condição social, ou desigualdade social, enfatizando as situações de miséria
extrema em que vivem, como citado anteriormente.
O segundo tipo de violência mencionada pela autora é a intra-familiar,
tratando-se daquela exercida dentro da própria família, contra crianças e
adolescentes. Essa pode ser dividida em quatro esferas: A física, sexual, psicológica
e as negligências (MINAYO, 2001).
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A violência física refere-se ao uso da força física contra crianças e
adolescentes, podendo causar, desde uma leve dor, a lesões gravíssimas, inclusive
o óbito.
A violência sexual configura-se pelo ato ou jogo sexual, tendo por finalidade
estimular sexualmente tais sujeitos e obter este estímulo para si e/ou para outrem.
Já a violência psicológica, ou tortura psicológica, ocorre quando os adultos
humilham, bloqueiam, ameaçam de abandono ou depreciam crianças e suas
capacidades. Conforme Minayo (2001), pesquisas revelam que esses tipos de
violência são cometidos, predominantemente, no âmbito familiar e ocorrem
independente das classes sociais.
Um conceito que não se pode deixar de mencionar é o da negligência. Esta
se constitui a partir da omissão dos pais, ou responsáveis, nos cuidados com as
crianças, suas necessidades físicas, sociais e emocionais. É um tipo de violência
difícil de ser qualificada, mas se expressa das mais variadas formas e em aspectos,
muitas vezes, básicos, como alimentação, vestimenta, educação, entre outros. Os
agentes das medidas socioeducativas de internação para adolescentes, em conflito
com a lei, também são os responsáveis pelo desenvolvimento desses sujeitos.
O terceiro tipo de violência citado por Minayo (2001) está no âmbito infantojuvenil, que diz respeito ao outro lado da violência, isto é, a delinquência juvenil.
Essa é mais uma que ocorre, muitas vezes, devido à condição social dos indivíduos,
insistentemente tomados pela desigualdade social e pela falta de oportunidades.
Tal violência é escancarada pela mídia, o que acaba piorando sua situação e
estigmatizando mais ainda esses jovens, em conflito com a lei, que buscam uma
alternativa de vida em meio a sua exclusão do mercado de trabalho formal, devido a
pobreza e sua pouca instrução. “A delinquência infantojuvenil é proporcionalmente
muito menor do que a reação da sociedade contra ela” (MINAYO, 2001, p.99).
2.4 Os Adolescentes em conflito com a lei e a Escola: o sentido de permanecer
na escola e a construção de um novo olhar
Os adolescentes que estão em conflito com a lei e cumprem a medida
socioeducativa de internação, de uma forma indireta, são cobrados pelo Estado e
pela sociedade, que esperam que saiam do mundo infracional, a escolherem uma
profissão, porém as oportunidades oferecidas a esses adolescentes, para fazerem
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tal escolha, são mínimas. Além disso, não basta oferecer, é preciso incentivar e
motivar esses meninos.
Os adolescentes, como todos os seres humanos, carregam em si
potenciais criativos, de saúde e de doença, que podem e precisam
ser estimulados e lapidados pela cultura através da qualidade das
relações, das normas e dos valores éticos que a sociedade
estabelece. (ASSIS et al, 2003, p.668).

Ter uma profissão com dignidade, estudar, cuidar de sua família, muitas
vezes é o desejo desses adolescentes que estão institucionalizados. Mas como?
Fazendo o quê? Como tomar uma decisão quando se sabe de suas potencialidades
e capacidades? “O resgate da autoestima é fundamental para que o jovem seja
dono de seu desejo e acredite no seu poder de transformação” (ASSIS et al., 2003,
p. 668).

Amin (2011) afirma que é
[...] indispensável que todos os atores da área infanto-juvenil tenham
claro para si que o destinatário final de sua atuação é a criança e o
adolescente. Para eles é que se tem que trabalhar. É o direito deles
que goza de proteção constitucional em primazia [...]. (AMIN, 2011,
p.35).

Cabe ressaltar a importância do trabalho do psicólogo dentro das instituições
de internação para adolescentes em conflito com a lei, principalmente no da
chegada desses meninos e meninas. Em sua maioria chegam frágeis física e/ou
emocionalmente, configurando um atendimento que não deve se limitar apenas às
técnicas, mas à atenção e aos cuidados de toda a equipe técnica. É importante
compreender que esses sujeitos também têm uma história de vida e não devem
receber um olhar que os reduzem ao ato infracional que cometeram.
O atendimento psicológico deve compor a atenção psicossocial, que
é operacionalizada por um conjunto de procedimentos técnicos
especializados, com o objetivo de estruturar ações de atendimento e
de proteção a crianças e adolescentes, proporcionando-lhes
condições para o fortalecimento da autoestima, o restabelecimento
de seu direito à convivência familiar e comunitária em condições
dignas de vida. (CFP, 2009, p. 49).

Destaca-se ainda que, dentro da instituição de internação, é preciso
desenvolver trabalhos interdisciplinares em equipe, com a presença, dentre outros
profissionais, de um psicólogo dentro desse grupo, ajudando a todos a conviver
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pacificamente, enfrentando suas dificuldades e descobrindo seus potenciais. Por
isso o artigo 94 do ECA descreve algumas obrigações que devem ser observadas
pelas instituições de internação.
O ECA estabelece a obrigatoriedade da elaboração de um plano
personalizado por uma equipe técnica especializada que deverá ser revista de seis
em seis meses.
Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm
as seguintes obrigações, entre outras:
I - observar os direitos e garantias de que são titulares os
adolescentes;
II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de
restrição na decisão de internação;
III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e
grupos reduzidos;
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e
dignidade ao adolescente;
V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos
vínculos familiares;
VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em
que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos
familiares;
VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos
necessários à higiene pessoal;
VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à
faixa etária dos adolescentes atendidos;
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e
farmacêuticos;
X - propiciar escolarização e profissionalização; (grifo nosso)
XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo
com suas crenças;
XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de
seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;
XV - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua
situação processual;
XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de
adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas;
XVII - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos
adolescentes;
XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento
de egressos;
XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da
cidadania àqueles que não os tiverem;
XX - manter arquivo de anotações onde constem data e
circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou
responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da
sua formação, relação de seus pertences e demais dados que
possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.
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Todo adolescente, inclusive os que cumprem medidas socioeducativas, têm
direito a viver em um ambiente sudável que oportunize seu processo de
desenvolvimento, oferecendo segurança, apoio, proteção e cuidado. Nesse sentido,
quando o afastamento da sociedade for necessário, como medida sancionatória e
educativa, os serviços de internação deverão prestar cuidados de qualidade
condizentes com os direitos e as necessidades físicas, psicológicas e sociais do
adolescente (TAVARES, 2011).
Diante desses desafios que o sistema de internação institucional não deve,
em nenhuma hipótese, omitir-se de tentar entender e compreender esses sujeitos. É
preciso escutá-los, interessar-se por eles, por suas vidas, por suas histórias,
descobrindo como pretendem superar seus desafios e quais seus sonhos para o
futuro.
Por isso, levamos em consideração o pensamento, os questionamentos, as
representações dos sujeitos envolvidos nessa realidade, pois, dessa forma,
entendemos ser possível contribuir com as instituições de internação, a sociedade e
o Estado, para cumprirem seus objetivos de garantir o direito desses adolescentes
ao desenvolvimento saudável.
Em nossa sociedade, muitas vezes, não se enxerga a vontade do
adolescente, o seu ser, a sua subjetividade, o que realmente pensam e o que falam,
quais os seus medos, anseios e perspectivas para o futuro.
O jogar, o esporte e o brincar favorecem ao adolescente um ambiente no qual
ele pode ser o que é ou aquilo que gostaria de ser, tornar-se capaz de revelar suas
dificuldades e alegrias, sua capacidade de criar e idealizar. Segundo Vygotsky
(2007), o brinquedo não é um fator muito importante para o desenvolvimento.
A liberdade de brincar, praticar esportes e se divertir com respeito a
sua peculiar condição de pessoas em desenvolvimento é liberdade
de ser criança e adolescente. Os esportes são importantes para o
desenvolvimento motor, físico e integração social de crianças e
jovens. Atividades lúdicas como brincar e se divertir integram e
permitem experiências que se refletem no amadurecimento paulatino
da criança e do adolescente. (VYGOTSKY, 2007, apud MACIEL,
2011, p.60).

Atualmente, chegou-se a conclusão de que um dos melhores instrumentos
para se conhecer o adolescente é o diálogo diretamente com eles. Entrarmos em
seu universo, não como invasores, mas como interessados em saber suas opiniões,
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o que necessitam, quais as suas vontades, no que acreditam e se precisam de
ajuda.
Dessa forma, Vygotsky (2007, p. 124) afirma que “a essência do brinquedo é
a criação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja,
entre situações no pensamento e situações reais”. Winnicott faz uma ponderação em
relação ao brincar da criança, esclarecendo que é preciso “olhar a criança que brinca
e escrever sobre o brincar como uma coisa em si” (WINNICOTT, 1975, p. 61).
Ressalta-se que a brincadeira do adolescente, muitas vezes, é o esporte.
O brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde: o brincar conduz
aos relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma forma de
comunicação na psicoterapia; finalmente, a psicanálise foi
desenvolvida como forma altamente especializada do brincar, a
serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros.
(WINNICOTT, 1975, p. 63).

Por essa razão, entendemos que o esporte, nessas unidades de internação, é
um grande facilitador do desenvolvimento do ser humano, da comunicação e das
relações sociais, inclusive para os adultos. Pode-se observar, nos jogos com
adolescentes, muitas tentativas de comunicação, de dizer suas dificuldades, de
expressar seus sentimentos, fantasias, ideais e que, apesar de estarem inseridos em
um ambiente de brincadeira, seus sentimentos e emoções devem ser considerados,
além de ser uma ótima oportunidade de serem trabalhados.
Winnicott dirá que a brincadeira pode ser autocurativa. Ele acrescenta que “a
importância do brincar é sempre a precariedade do interjogo entre a realidade
psíquica pessoal e a experiência de controle de objetos reais” (WINNICOTT, 1975,
p. 71). Por isso, segundo o autor, o próprio jogar é uma terapia.
Pessoas responsáveis devem estar disponíveis quando crianças
brincam, mas isso não significa que precisem ingressar no brincar
das crianças. Quando o organizador tem de se envolver, numa
posição de administrador, ocorre então a implicação de que a criança
ou crianças são incapazes de brincar no sentido criativo que
pretende expressar nessa comunicação. (Idem, p. 75.).

Para Winnicott, é por meio do jogar que o indivíduo é capaz de descobrir o
seu eu, que somente é revelado por meio da criatividade. “É no brincar, e somente
no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu
(self)” (WINNICOTT, 2007, p. 80).
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Vale destacar que, para a formação do sujeito, é imprescindível que essas
pessoas em idade de desenvolvimento, que no momento estão com suas liberdades
de ir e vir restringidas, vivenciem a etapa da adolescência com atividades lúdicas, ou
seja, com jogos, brincadeiras e atividades entre pares que potencializem o
desenvolvimento psíquico de cada um.
O direito de brincar e o lazer são direitos universais. Entretanto, há formas
distintas de exercê-los, de efetivá-los, para o que concorre à materialidade do lugar
e, por sua vez, os significados e valores que ele assume.
Sabe-se que a entrada do adolescente na vida adulta, na maioria das vezes,
não é uma mudança fácil, por envolver tomadas de decisões, rupturas emocionais e
a luta pela autogestão.
Geralmente a escolha de uma profissão, para um futuro próximo, são
atravessadas por fatores sociais e econômicos, como a profissão dos pais, os meios
midiáticos, as opiniões de amigos, ou até mesmo de pessoas próximas à família.
Todos esses fatores despertam admiração, expectativas e anseios que influenciam
nas respostas. E quem são os pais ou responsáveis desses adolescentes? Quem
esses adolescentes admiram, espelham-se? Precisa-se entender que, muitas vezes,
vai ser na unidade de internação que esses adolescentes irão ter a oportunidade de
descobrir novos caminhos de construção para o futuro.
É importante que as unidades de internação para adolescestes, em conflito
com a lei, tenham a preocupação com a formação da identidade desses sujeitos,
trabalhando com instrumentos e recursos que possam contribuir para que eles
possam ter uma maior conscientização de si mesmos e, consequentemente, possam
enfrentar as realidades da vida adulta com um maior grau de autonomia,
principalmente quando já consolidado um rompimento familiar. Por isso, umas das
principais preocupações nessa fase do desenvolvimento deva ser com o trabalho de
empoderamento de si mesmo.
É muito comum que poucas profissões façam parte da rede de significações
desse grupo. Falta oportunidade de conhecimento profissional. Importante e
necessário

frisar

que,

para

essa

escolha

profissional

dos

adolescentes

institucionalizados, eles tenham um autoconceito de si, podendo fazer a sua decisão
de forma mais clara e livre.
Assis et al (2003) nos esclarece que “o autoconceito pode ser considerado
uma organização hierárquica e multidimensional de um conjunto de percepções de si
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mesmo. O conjunto dessas percepções é tudo aquilo que o indivíduo reconhece
como fazendo parte de si” (ASSIS et al., 2003, p. 670).
A escolha profissional é uma das primeiras de muitas que o jovemadolescente deverá fazer em sua vida. Ele acaba depositando nela toda a
expectativa de um futuro. Nesse contexto surge, não raras as vezes, a pergunta:
“escolher o que eu gosto ou o que me dará mais dinheiro”? Essa dúvida, além de
permear a escolha de muitos jovens, pode exercer grande pressão sobre sua
decisão, fazendo com que escolha uma profissão não desejada.
No entanto, estar amparado por seus familiares, amigos e inserido no
contexto social é fundamental para que o adolescente tenha a possibilidade de
compreender o mundo que o cerca e a si mesmo. Os adolescentes que vivem em
instituições precisam ter, nessa etapa da vida, uma equipe técnica que caminhe
junto deles e que seja capaz de criar ambientes que favoreçam o entendimento e a
importância da escolha profissional para a entrada na vida adulta.
Além disso, devem-se observar os artigos 123 e 124 do ECA/1990 que
prescrevem que os adolescentes internados têm o direito garantido a atividades,
internas e externas, e que elas devem ser adequadas ao desenvolvimento pessoal e
social do adolescente internado, bem como um ambiente que favoreça a construção
dos seus projetos de vida; Os vínculos familiares e comunitários devem ser
considerados, bem como as particularidades da trajetória de cada adolescente
internado em uma das unidade; A lei também garante que os adolescentes devem
cumprir a medida de meio fechado em instituição exclusiva para adolescentes
autores de ato infracional, em local diferente do espaço de privação de liberdade do
adulto e também diferente do espaço do abrigo.
O referido documento, entende as medidas socioeducativas como condições
especiais de acesso do adolescente a todos os direitos sociais, políticos e civis e
uma possibilidade de reconstrução da cidadania. O sujeito da escolha profissional
precisa estar amparado por três pilares, sendo eles: quem sou eu? O que estudarei
durante o curso? E como é o dia a dia da profissão?
Elaborando esses pontos básicos, o sujeito da escolha tem maior
possibilidade de tomar uma decisão acertada para aquele momento. Portanto, existe
a real necessidade de oferecer ao adolescente institucionalizado um ambiente e
cuidados propícios para um desenvolvimento saudável, objetivando que ele possa
conhecer a si mesmo.
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Cada adolescente chega de uma forma na Instituição, com uma história de
vida individual e específica. As Instituições, de alguma maneira, precisam contribuir
para o crescimento e amadurecimento de suas vidas, para que consigam entender
que cada um tem suas particularidades, individualidades e especificidades, vivendo
em um ambiente social e comunitário.
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3. O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) é 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 (CONANDA, 2006).
A mudança de paradigma e a consolidação do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) ampliaram o compromisso e a
responsabilidade do Estado e da Sociedade Civil por soluções
eficientes, eficazes e efetivas para o sistema socioeducativo, e
asseguram aos adolescentes que infracionaram oportunidade de
desenvolvimento e uma autêntica experiência de reconstrução de
seu projeto de vida. Dessa forma, esses direitos estabelecidos em lei
devem repercutir diretamente na materialização de políticas públicas
e sociais que incluam o adolescente em conflito com a lei
(CONANDA, 2006, p. 16).

Contudo, somente em 2012 o SINASE ganhou o caráter de lei. A Lei nº
12.594, de 18 de Janeiro de 2012, em seu artigo 1º, institui o SINASE e regulamenta
a execução de medidas socioeducativas, sendo um de seus objetivos a integração
social das adolescentes e a garantia de seus direitos:
Art. 1º - Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a execução das medidas
destinadas a adolescente que pratique ato infracional.
[...]
§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art.
112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), as quais têm por objetivos:
[...]
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos
individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano
individual de atendimento;”.

O SINASE explicita a premissa de que não há como o processo
socioeducativo desenvolver-se apartado do convívio social. E expõe que toda
medida socioeducativa, especialmente a privação de liberdade, deve ser aplicada
somente quando for imprescindível, nos exatos termos da lei, e pelo menor tempo
possível, pois, “por melhor que sejam as condições da medida socioeducativa, esta
implica em limitação de direitos e sua pertinência e duração não devem ir além da
responsabilização decorrente da decisão judicial que a impôs” (SINASE, 2006, p.
27).
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Conforme o art. 35 da Lei Federal nº 12.594/2012, o SINASE é regido por
princípios

que

devem

ser

observados

pelos

executores

das

medidas

socioeducativas. Conforme Machado e Gomes (2016), os princípios que regem a
internação são, especialmente, o da Brevidade, da Excepcionalidade e do Respeito
à Condição Peculiar da Pessoa em Desenvolvimento:
- Princípio da Brevidade: os executores e o Estado devem procurar abreviar o
tempo de aplicação da medida de internação, oportunizando meios para que o
adolescente possa ter sua medida socioeducativa extinta ou progredir para outra
medida menos institucionalizante. Reconhece-se que segregar socialmente alguém
não é a melhor maneira de educar para a reintegração social.
- Princípio da Excepcionalidade: devendo ser considerada, primeiramente, a
aplicação de outras medidas socioeducativas antes de decidir pela internação. A
decisão pela internação deve acontecer como opção de último caso, quando não
existir outra medida mais adequada. A internação somente pode ser justificada
quando se faz necessária para haver a interrupção de um ciclo de violência,
devendo ser aplicada por curto espaço de tempo. Portanto, a regra é a aplicação de
medida em meio aberto.
-

O

Princípio

Desenvolvimento:

do

destaca

Respeito
a

à

Condição

necessidade

de

Peculiar
se

de

respeitar

a

Pessoa

em

etapa

de

desenvolvimento do adolescente e sua capacidade de compreender e responder às
limitações impostas pelas medidas socioeducativas, sobretudo a internação.
O Sistema Socioeducativo só pode abrir suas portas para adolescente autor
de uma infração e sujeito de Medida Socioeducativa. O grande fator problemático
que enfrentamos é a falta da clareza, ou uniformidade, dos órgãos de execução
dessas medidas.
Ainda não existe um lugar claro no país. A secretaria de Direitos Humanos,
por exemplo, ao propor o Plano Nacional Socioeducativo, em certa medida, desenha
o que seria uma política criminal para adolescentes. No entanto, depara-se com a
falta de lugar certo, administrativo de vínculo institucional, para o sistema de
medidas socioeducativas.
O sistema estadual de privação e restrição de liberdade, no Rio Grande do
Sul, está vinculado à Secretária de Justiça e Direitos Humanos, por exemplo, porém,
em alguns estados do Brasil, encontra-se vinculado à Secretária de Segurança
Pública, ou outras secretarias, como a de Educação, no Estado do Rio de Janeiro.
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Necessário definir o órgão responsável administrativamente por essas medidas, para
que o país possa também pensar em estratégias conjuntas para esses
adolescentes. Enquanto isso as Medidas Socioeducativas de Meio Aberto estão no
Ministério de Desenvolvimento Social em todos os Estados.
No âmbito da Justiça, compete à Vara de Execução de Medidas
Socioeducativas acompanhar e avaliar, continuamente, a devida execução dessas
medidas, bem como inspecionar os estabelecimentos e os órgãos encarregados de
cumpri-las, além de promover ações para o melhoramento do sistema de execução.
As unidades de privação de liberdade são instituições de
atendimento em regime de internação, isto é, são entidades onde os
adolescentes que cometem atos infracionais ficam internos em
tempo integral; mesmo que realizem alguma atividade externa, não
podem sair sem expressa permissão da autoridade competente.
(VOLPI, 2001, p.66).

3.1 O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de
Janeiro (DEGASE)
O Departamento Geral de Ações Educativas (DEGASE), órgão do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, constitui-se de uma unidade estatal complexa. O
DEGASE está vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), sendo
fiscalizado pelo Ministério Público. Ele tem a responsabilidade de promover a
socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, sendo um dos órgãos que compõe o
Sistema de Garantia de Direitos (SGD), executor das medidas socioeducativas de
internação e semiliberdade.
O DEGASE foi criado pelo Decreto Estadual nº 18.493, de 26 de janeiro de
1993, sendo um órgão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Ele é
responsável pela execução das medidas socioeducativas estabelecidas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e aplicadas pelo Poder Judiciário do
Estado do Rio de Janeiro aos adolescentes em conflito com a lei (Novo DEGASE,
2018). A sua missão é contribuir para a promoção da socioeducação no Estado do
Rio de Janeiro, oportunizando a formação de pessoas autônomas, cidadãos
solidários e profissionais competentes, fortalecendo os objetivos de construção de
projetos de vida e de convivência familiar e comunitária (Novo DEGASE, 2018).
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3.2 O Atendimento Socioeducativo e o DEGASE

A natureza penal da Medida Socioeducativa é uma imposição sem o
consentimento do adolescente infrator. Ele é encaminhado ao DEGASE em
internação, quando essa medida for adequada a sua conduta, e juiz ou o promotor
não perguntam para ele se está com vontade de ir. Aquela medida coercitiva,
sancionatória e educativa é imposta ao adolescente. Por isso a natureza
sancionatória das medidas socioeducativas, porque é uma imposição sem o
consentimento do autor da ação contrária a legislação penal. É uma dificuldade para
a sociedade compreender que os adolescentes entre 12 a 18 anos podem ser
responsabilizados por seus atos e sofrerem medidas punitivas, mas que também
devem respeitar a sua condição de pessoa em desenvolvimento e suas
particularidades em relação a um adulto (JULIÃO; ABDALLA; VERGÍLIO, 2014).
Assim, a Medida Socioeducativa não é oferecida, mas sim imposta. A
veracidade da argumentação pode ser observada no momento em que o
adolescente não cumpri com Medida de Liberdade Assistida, por exemplo, fazendo
com que a sua penalidade regrida para a Internação. Por isso, também é importante
enfatizar a existência de um sistema penal para adolescentes em conflito com a lei.
As Medidas Socioeducativas são um mal necessário, pois sempre serão uma
intervenção no âmbito da liberdade individual, da autonomia do sujeito. Toda
intervenção estatal, na esfera da autonomia da pessoa, é um mal, no sentido de
violação da liberdade individual do adolescente. Por essa razão é um mal cujo efeito
negativo, de privação de liberdade, controle, deve mitigar-se, devendo reverter-se
em favor do sancionado (JULIÃO; ABDALLA; VERGÍLIO, 2014).
O grande desafio da medida socioeducativa de internação é constituir, de
modo prioritário, um caráter educativo, buscando garantir aos adolescentes os
cuidados vinculados à proteção, educação, profissionalização, esporte, lazer, entre
outros. Atenta-se que são obrigatórias as atividades pedagógicas na internação, à
medida em que se transformam em uma das formas fundamentais de concretizar a
prioridade da dimensão educativa sobre a dimensão sancionatória e favoreçam o
desenvolvimento pessoal e social do adolescente.
Pontua-se que a prevalência da dimensão educativa não significa a anulação
da dimensão sancionatória. Esta coexiste já que ao adolescente não cabe escolher
cumprir ou não a medida socioeducativa, sendo obrigado a cumpri-la. A
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característica coercitiva da medida socioeducativa não se converte em uma
obrigação do adolescente a aprender ou desenvolver-se, uma vez que estes são
processos que dependem da escolha do adolescente.
Daí a importância da leitura do § 2º do art.1º da Lei nº 12.594, lei de execução
das Medidas Socioeducativas e que instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo,
quando define os objetivos da Medida Socioeducativa, que são: a responsabilização
e a integração social como objetivos centrais, tendo a sentença como limite dessa
intervenção do Estado.
A Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE), na qual a
presente pesquisa encontra-se vinculada, é responsável pela formação e
atualização dos servidores envolvidos na execução das medidas socioeducativas,
como também pelas pesquisas e estudos sobre a efetividade das medidas, para
haver uma troca de informações, experiências e estudos envolvendo sua qualidade.
A Escola de Gestão Socieducativa Paulo Freire (ESGSE) foi criada em 31 de
agosto de 2001, por meio do Decreto Nº 29.113 e, posteriormente, reinaugurada
pelo Decreto Nº 41.482/2008. O espaço surgiu diante do desejo e da necessidade
do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro
(Novo DEGASE) de investir, valorizar e aprimorar os profissionais envolvidos com a
execução das medidas socioeducativas (ESGE, 2018).
As figuras 5 e 6 a seguir são do dia da inauguração do Centro de
Socioeducação Professora Henrique Alves, retratando o espaço físico total do centro
e o espaço da sala de aula da escola.
Figura 5 - Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves

Fonte: Jornal on-line Ururau.com.br
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Figura 6 - Foto da Escola Estadual José do Patrocínio

Fonte: Jornal on-line Ururau.com.br

O Centro de Socioeducação, Professora Marlene Henrique Alves, é a unidade
de internação do Novo DEGASE do Município de Campos dos Goytacazes. A
unidade foi inaugurada em 15 de maio de 2013, com capacidade para receber 80
adolescentes do sexo masculino, com faixa etária entre 12 e 18 anos.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O CAMINHO PERCORRIDO
Enquanto estiver estudando, obtendo conhecimento e
vivendo diferentes experiências, você deve pensar
constantemente nos valores humanos. Dalai Lama,
2005, p.136.

Este estudo pretendeu realizar uma pesquisa de campo, de natureza
qualitativa. De acordo com Minayo (2012), a pesquisa qualitativa atinge uma
realidade que não pode ser quantificada, pois se trabalha com significados, motivos,
crenças, valores e atitudes.
Minayo (2012) conceitua a pesquisa qualitativa da seguinte forma:
Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que
não pode ou não poderia ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com
o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser
humano não se distingue só por agir, mas por pensar sobre o que faz
e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e
partilhada com seus semelhantes. O universo da produção humana,
que pode ser resumido no mundo das relações, das representações
e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa, dificilmente
pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos.
(MINAYO, 2001, p. 22).

É no campo da subjetividade e do simbolismo que se solidifica a abordagem
qualitativa. A presente pesquisa teve o objetivo de explorar o “universo” subjetivo
dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas de internação em
uma das unidades do DEGASE. A pesquisa qualitativa trabalha com descrições,
comparações, interpretações e não define o número de entrevistas, já que sua
preocupação central é o aprofundamento e não a abrangência. Por tudo isso, ela
mostrou ter sido o caminho mais adequado.
O trabalho de campo, por sua vez, permite aproximar o pesquisador da
realidade e dos atores da pesquisa (MINAYO, 2012). Sendo assim:
O trabalho de campo consiste em levar para a prática empírica a
construção teórica elaborada na primeira etapa. Essa fase combina
instrumentos de observação, entrevistas ou outras modalidades de
comunicação e interlocução com os pesquisados, levantamento de
material documental e outros. Ela realiza um momento relacional e
prático de fundamental importância exploratória, de confirmação e
refutação de hipóteses e de construção de teorias (MINAYO, 2012, p.
26).
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Por isso, entendemos a importância de utilizarmos a técnica da observação
participante, para nos aproximarmos um pouco da realidade pesquisada,
observamos as ações, gestos, conversar, e até mesmo o silêncio. Acreditamos que
tudo isso têm um sentido e um lugar importante dentro da pesquisa.
Cruz Neto (2012) afirma que a observação participante acontece por meio do
contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, com o objetivo de obter
informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos. O
pesquisador-observador, enquanto parte do contexto de observação, estabelece
uma relação face a face com os observados. Nesse processo, ele, ao mesmo tempo,
pode modificar e ser modificado pelo contexto. A relevância dessa técnica reside no
fato de se poder captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são
obtidos por meio de perguntas (CRUZ NETO apud MINAYO, 2012). Assim, com a
observação participante também levamos em consideração como parte da pesquisa
de campo todos os diálogos que tivemos com os agentes socioeducadores,
coordenador da instituição de internação e membros da equipe interdisciplinar que
trabalham no local, como psicóloga e assistente social.
A pesquisa de campo deste estudo foi realizada no Centro de Socioeducação
Professora Marlene Henrique Alves, localizado na Estrada Campos x São Fidélis, na
RJ 158, no Km 53, localidade de Itereré, Campos dos Goytacazes. Os sujeitos da
pesquisa foram os adolescentes, em conflito com a lei, e que estavam cumprindo a
Medida Socioeducativa de internação na época das entrevistas, que se deram em
30 de abril de 2019 e 13 de julho de 2019.
A fim de atingir os objetivos desta pesquisa, foi selecionada, como
instrumento, a técnica de grupo focal e as entrevistas semiestruturadas, realizadas
com os adolescentes, com o intuito de melhor compreender seus olhares sociais e
subjetividades em relação à escola.
Buscou-se abordar, nas entrevistas e nos grupos focais, os motivos da
permanência ou não no ambiente escolar desses jovens; o significado de educação
escolar para eles; se o modo como a educação acontece nesses ambientes lhes
proporcionam motivação; a convivência no ambiente da instituição; as limitações que
sofrem no ambiente institucionalizado; e os projetos de vida desses adolescentes.
De acordo com Minayo (2012), o grupo focal consiste em reuniões com um
pequeno número de participantes (de seis a doze) e não passa de uma hora e meia.
Essa técnica exige um animador (focaliza o tema, promove a participação de todos,
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aprofunda a discussão e inibe os monopolizadores da palavra) e um relator (auxilia o
coordenador na organização, sempre atento, faz todo o registro).
É preciso reforçar o papel complementar dos grupos focais, além da
sua função específica. [...]. Os grupos focais têm, ainda, a qualidade
de permitir a formação de consensos sobre determinado assunto ou
de cristalizar opiniões díspares, a partir de argumentações, ao
contrário das entrevistas que costumam ocorrer de forma solitária
(MINAYO, 2012, pp. 68-69).

Para Backes et al. (2011), esse método baseia-se numa entrevista em grupo
na qual a interação é parte integrante; além disso, os diferentes pontos de vista
podem ser pontuados, gerando questionamentos e respostas. Assim, estimula-se o
debate entre os participantes.
O campo da pesquisa qualitativa se constitui de diversas
possibilidades metodológicas, as quais permitem um processo
dinâmico de aderência a novas formas de coleta e de análise de
dados. Dentre essas possibilidades, o grupo focal representa uma
técnica de coleta de dados que, a partir da interação grupal, promove
uma ampla problematização sobre um tema ou foco específico
(BACKES et al., 2011, p. 438).

Para os autores, o grupo focal é uma fonte que intensifica o acesso às
informações, em que, por meio da dialética grupal, pessoas com algo em comum
discutem e trocam novas concepções, ou uma ideia em profundidade. “Nessa
concepção, há uma intencionalidade de sensibilizar os participantes para operar na
transformação da realidade de modo crítico e criativo” (BACKES et al, 2011, p. 439).
Para os autores:
No que se refere aos seus limites, observa-se que, em alguns casos,
a discussão grupal pode reprimir determinadas posturas que sejam
dissidentes dos demais participantes, mas desacordos dentro dos
grupos podem ser usados para encorajar a defesa de seus pontos de
vista. Podem-se enumerar outros limites associados à utilização da
técnica, como a dificuldade de garantir um total anonimato, a
possibilidade de interferência quanto aos juízos de valores do
pesquisador e o risco de que as discussões sejam desviadas ou
dominadas por poucos participantes, gerando uma distorção dos
resultados (Idem).

Tendo em vista as limitações do método do grupo focal, também
selecionamos, aleatoriamente, 4 (quatro) adolescentes e os convidamos a
participarem de entrevistas individuais, seguindo um roteiro de perguntas
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semiestruturadas, com o objetivo de dar voz às suas subjetividades de maneira
individual.
Apresentamos, nessas ocasiões, os objetivos, as justificativas e os motivos
deles terem sido escolhidos como sujeitos da pesquisa, pontuando sobre o
anonimato e sigilo de seus dados e identidade.
A priori, não foram definidos quantos adolescentes estariam envolvidos nos
grupos focais e nas entrevistas individuais, pois algumas dificuldades foram
encontradas ao longo dessa trajetória, como: o horário da instituição; a mudança do
diretor do centro, durante o processo de autorização da pesquisa; a abertura de um
processo judicial para autorizar a pesquisa de campo; audiências com os meninos
durante a semana; fiscalização na unidade, impedindo-nos de estar no dia. Por isso,
compreendendo essas especificidades, apenas solicitamos ao diretor a liberação de
4 (quatro) grupos, contando em média com 10 (dez) adolescentes entre 14 a 18
anos.
Os grupos focais e as entrevistas não puderam ser gravados por
determinação institucional, mas puderam ser redigidos à mão sendo todas as
entrevistas devidamente autorizadas pelos participantes. Ademais, assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram informados dos objetivos e da
não obrigatoriedade da sua participação. Também foi esclarecido que a recusa em
participar da pesquisa poderia ocorrer até o último instante, e que tal ato não teria
consequências negativas para ninguém.
Após as entrevistas e os relatos dos grupos focais terem sido devidamente
digitados, os dados da pesquisa foram analisados pela técnica da análise de
conteúdos proposta por Bardin (2011), pela qual se “procura conhecer aquilo que
está por trás das palavras sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2011, p. 50),
respeitando as três etapas desse processo: a pré-análise; a exploração do material;
e o tratamento dos resultados – inferência e interpretação.
O primeiro contato com o diretor do Centro de Socioeducação (CENSE), para
apresentar a proposta e os objetivos da pesquisa, foi no dia 07 de maio de 2017.
Nesse momento, foi-nos informado que precisaríamos da autorização da Escola de
Gestão Socioeducativa Paulo Freire, responsável pelo acompanhamento das
pesquisas realizadas com adolescentes, em conflito com a lei, no Estado do Rio de
Janeiro, sendo uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas
(DEGASE), órgão vinculado a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.
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Como era domingo, não conseguimos conversar com toda a equipe
coordenadora

do

espaço,

porém,

dialogamos

com

um

dos

agentes

socioeducadores. Ele nos revelou que, no momento, existiam, em média, 200
adolescentes internos na unidade do DEGASE de Campos, e o espaço comporta de
80 a 90 meninos, e que devido a essa superlotação, nem todos frequentam a escola.
Esse primeiro momento foi apenas de observação e de contato, a fim de saber se a
pesquisa poderia ser realizada nesse espaço sem maiores impeditivos.
Iniciamos o nosso contato por e-mail com a direção da escola de gestão
socioeducativa no dia 11 de maio de 2017. Essa nos requereu o preenchimento de
alguns formulários e o envio completo do projeto de pesquisa por e-mail e por
Sedex, para ser analisado por uma equipe técnica e autorizada pelo departamento.
Realizamos todas as exigências.
Em agosto de 2017 tivemos a notícia de que o nosso projeto havia sido
aprovado pela Escola de Gestão Socioeducativa, porém ainda faltava a autorização
judicial, solicitada pela própria escola, e o parecer positivo do Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos, solicitada pelos pesquisadores. Por isso, a unidade
ainda não poderia nos dar a declaração de Instituição Coparticipante, nem a carta de
apresentação para iniciarmos nossa pesquisa no CENSE de Campos.
Devido à demora da autorização judicial, ingressamos com ação judicial nº
0031.459-80.2017.8.19.0014 na Comarca de Campos dos Goytacazes, requerendo
alvará judicial para realizarmos nossa pesquisa de campo na unidade mencionada.
Após toda análise documental e parecer favorável do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro, no dia 04 de dezembro de 2017 obtivemos sentença judicial com
força de alvará julgando procedente o nosso pedido e autorizando a realização da
nossa pesquisa de campo.
No entanto, por causa do recesso da justiça, os prazos foram suspensos, o
que nos custou mais um pouco de tempo para que a sentença judicial transitasse em
julgado, não podendo mais ser modificada, ou seja, não cabendo mais nenhum tipo
de recurso. Assim, a ordem judicial deveria ser cumprida em todos os seus termos.
Em 26 de janeiro de 2018, conseguimos juntar todas as documentações e
autorizações necessárias para submetermos nosso projeto ao Comitê de Ética,
recebendo o CAAE nº 82972718.9.00005244, sendo aprovado no dia 05 de março
de 2018.
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Em 12 de março de 2018, apresentamo-nos ao novo diretor do CENSE,
Marlene Henrique Alves, com todas as autorizações pertinentes para marcarmos o
início da nossa pesquisa de campo.
Após algumas tentativas de marcação de datas, que por logística da
instituição tiveram que ser desmarcadas, no dia 30 de abril conseguimos realizar a
entrevista com todos os 4 (quatro) grupos focais sugeridos na pesquisa. E, no dia
13 de julho de 2018, conseguimos realizar as 4 (quatro) entrevistas individuais, com
um roteiro de perguntas semiestruturadas.
As figuras 7 e 8 a seguir foram divulgadas pelo Novo Departamento Geral de
Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro:
Figura 7 - Foto da Quadra Coberta de Esportes do CENSE

Fonte: Novo Degase

Figura 8 - Foto da Estrutura Física do CENSE

Fonte: G1 Norte Fluminense. (Divulgação/Assessoria Novo Degase)
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As imagens tiveram como finalidade, neste estudo, apresentar a quadra
coberta do Centro de Socioeducação de Campos dos Goytacazes, com a visão da
natureza ao seu redor e o interior físico de um dos pavimentos da internação.
Retratando, assim, as contradições vividas nesse ambiente entre grades e liberdade,
entre temor e esperança.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todas as partes do mundo efetivamente se tornam parte
de nós mesmos. Dalai Lama, 2005, p.146.

Os grupos focais, realizados no dia 30 de abril, tiveram um total de trinta e
seis adolescentes participantes que se compuseram da seguinte forma: 1º com nove
meninos de 14 e 15 anos; 2º com oito meninos de 16 e 17 anos; 3º com dez
meninos entre 16 e 18 anos; 4º com nove meninos de 17 e 18 anos.
Segundo informação do agente socioeducativo, presente no dia da pesquisa,
30 de abril de 2018, o Centro de Socioeducação estava com 203 jovens internos,
naquele momento, apesar da capacidade máxima da unidade ser para 90 jovens.
Contudo, segundo o funcionário, esse número varia muito e que, inclusive, o centro
já chegou a abrigar quase 300 meninos.
O agente socioeducativo afirmou que, tendo em vista toda realidade de
dificuldades encontrada no CENSA, não consegue acreditar na reabilitação dos
adolescentes internados. Relatou que “lá dentro da instituição é outro mundo que
não conhecemos, nem imaginamos”. Em complemento, disse:
[...] a sociedade esquece eles aqui, falta água, falta coisas básicas, o
nome é socioeducativo, mas de educativo não tem nada, muito
menos de social, isso aqui não passa de uma prisão normal.

Apesar dessa falta de recursos materiais, da superlotação, do descrédito que
esse sistema socioeducativo de internação enfrenta, ele ainda vem sendo usado
como uma opção recorrente do poder Estatal, como nos apresentou o Levantamento
Nacional

do

Ministério dos Direitos Humanos (2018) sobre as

medidas

socioeducativas, que revelou que a maioria das medidas socioeducativas aplicadas
aos adolescentes são de internação.
O mesmo agente da unidade de Campos dos Goytacazes também declarou
que os jovens se comunicam de outra maneira e que nem eles [agentes] conseguem
entrar no mundo desses meninos. Além disso, disse que cada facção tem códigos
diferentes de comunicação, sendo uma linguagem própria de cada uma, por
exemplo: a maneira de olhar, de cumprimentar, ou de coçar o nariz, significa algo
que só quem participa do mundo deles conhece. Argumentou que, quando o agente
entra na instituição para trabalhar, tem que vestir um personagem, devendo mostrar
autoridade, pois, segundo ele, os meninos reconhecem sinal de fraqueza até mesmo
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na maneira de andar. Esse diálogo ocorreu antes dos adolescentes chegarem para
compor os grupos focais.
A unidade comporta 5 (cinco) pavilhões com alojamentos, uma escola, um
centro administrativo, onde fica a equipe multidisciplinar, e um refeitório. Os
adolescentes foram escolhidos pela própria instituição e conforme os critérios
internos da mesma. Por isso, apesar de termos solicitado separação por idade e por
facções, para tentarmos fazer uma melhor observação, esse critério não pode ser
utilizado.
Contudo, a instituição tentou estabelecer certa separação por idade, mas as
facções se misturaram um pouco, porém não foi colocado nenhum adolescente
muito rival no mesmo grupo. As facções não puderam ser reveladas durante os
grupos, tendo ocorrido, em alguns grupos, estranhamento de olhares, mas nada
verbalizado. As facções presentes foram a do Comando Vermelho7, Terceiro
Comando8 e Amigos dos Amigos (ADA)9.
Os pontos de estudo que tentamos levantar e desenvolver com os grupos
focais foram: a Importância da Escola e do Estudo; a Motivação para Estudar; a
Escola/Estudo antes e durante a internação; a Frequência na Escola; e o Futuro.
As apresentações foram realizadas, os objetivos da pesquisa apresentados,
bem como todas as formalizações necessárias antes de iniciarmos a pesquisa. Foi
esclarecido que eles não estavam obrigados a participar daquele momento, que em
7

O Comando Vermelho é conceituado como uma organização criminosa fundada nos anos de 1970,
no Instituto Penal Cândido Mendes, conhecido como presídio de Ilha Grande, em Angra dos Reis, no
Estado do Rio de Janeiro. Considerada a maior organização criminosa brasileira e a mais conhecida.
Originou-se por meio da união entre presos e presos políticos no período do regime militar, permitindo
que os presos comuns recebessem lições e aprendizados dos presos políticos no que diz respeito à
organização, estrutura hierárquica, ações de proteção e enfrentamento do sistema estatal (OLIVEIRA
FILHO, 2012).
8
O Terceiro Comando é uma organização criminosa, mas não tem sua origem estudada de forma
aprofundada. Uma corrente de estudiosos acredita que o Terceiro Comando surgiu a partir da
Falange Jacaré, rival do Comando Vermelho. No entanto, também existem informações no sentido da
organização ter sido criada em decorrência de uma dissidência do Comando Vermelho, associada a
policiais que iniciaram suas atividades criminosas. Existe também o Terceiro Comando Puro, outra
organização criminosa que foi originada no conjunto de favelas denominado Complexo da Maré, em
Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, no ano de 2002. O Terceiro Comando Puro surgiu de
uma divisão do Terceiro Comando (OLIVEIRA FILHO, 2012).
9
Amigos dos Amigos é considerada uma das três maiores organizações criminosas do Estado do Rio
de Janeiro, fundada entre os anos de 1994 e 1998 dentro do sistema penitencial carioca. Seu
principal idealizador e fundador foi o traficante Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, que era membro do
Comando Vermelho e foi expulso da organização após planejar e executar a morte do então líder da
organização, Orlando Conceição, vulgo Orlando Jogador. Diante disso e após ter sido preso, Ernaldo
Pinto de Medeiros se uniu a José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha, um dos fundadores e líderes
de maior destaque do Comando Vermelho, e a Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, e
juntos fundam a organização criminosa Amigos dos Amigos (OLIVEIRA FILHO, 2012).
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qualquer hora poderiam desistir de participar e que isso não acarretaria nenhum
prejuízo para eles.
Observamos, em todos os grupos, que a primeira preocupação deles era
saber se aquele momento tinha alguma coisa a ver com a justiça. Esclarecíamos
que se tratava de uma pesquisa da UENF somente, que não éramos juízes,
promotores nem ninguém da justiça, que éramos estudantes. A maioria dos
adolescentes conhecia a UENF e, depois dos esclarecimentos, todos ficavam mais
tranquilos para participar.
Os grupos aconteceram na quadra coberta da instituição. Foram utilizados 8
(oito) mesas de plástico e 12 (doze) cadeiras ao redor delas. Os agentes deixavam
os meninos dentro da quadra, onde ficávamos aguardando. A quadra era toda
cercada por muro e arame. Assim, após deixar os meninos, os agentes saíam da
quadra e a trancava, ficando do lado de fora observando. Eram 7 (sete) agentes.
Dessa forma, houve uma boa distância entre os agentes e os grupos focais,
preservando o sigilo dos mesmos. Tivemos, nos grupos, a presença de uma
animadora, representada pela pesquisadora, e um relator, representado pelo
coorientador da pesquisa.
Os grupos chegavam após o comando do diretor. Cada hora um. Os meninos
eram conduzidos pelos agentes com as mãos para trás e de cabeça baixa. Como
tinham diferentes facções em um mesmo grupo, e como elas ficam em pavilhões
separados, os meninos também não chegavam todos juntos, chegavam de 3 em 3
em média e, às vezes, individualmente, por isso tínhamos que aguardar até a
formação completa do grupo.
Os adolescentes tiveram um pouco de dificuldade para se expressar, ou não
quiseram falar muito no início e, por isso, como opções, entregamos uma folha em
branco e um lápis para cada um e pedimos para escreverem o que quisessem sobre
a escola do Centro.
A escrita foi apenas um momento para se quebrar o gelo do ambiente e tentar
estabelecer uma conversa em grupo. Esta, aos poucos, ia acontecendo e os
meninos iam se soltando. À medida que uns iam falando mais livremente, os outros
se sentiam mais à vontade para expressar suas opiniões.
Um detalhe que nos chamou muito a atenção no momento da pesquisa foi o
ambiente, o lugar, com uma linda visão da natureza, do sol - que refletia sobre o
verde do campo- uma sensação de liberdade, porém, como afirmou Pe. Murialdo,
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“foi contraditório ver a liberdade do gado nos pastos e a falta de liberdade de tantos
adolescentes”.
Em alguns momentos, durante a pesquisa com grupos focais, fazia-se um
silêncio profundo, ensurdecedor, pois sabíamos que naquele lugar havia mais de
200 adolescentes internos. Tudo nos chamava a atenção, pois um outro mundo,
dentro do mundo social, nos era revelado.
Não existe relação de empatia entre agentes e internos, tendo os agentes
socioeducadores uma feição de mal, pois como foi relatado por um deles, para estar
naquele lugar era preciso utilizar outra “cara”, personalidade e postura.
Os agentes criticaram a linguagem que as professoras da escola do CENSE
utilizam, principalmente em relação às gírias, aos símbolos. Argumentaram que elas
utilizam o vocabulário dos adolescentes internos, e que não deveria ser assim. Elas
deveriam ensinar o vocabulário aceito socialmente, dito ser o correto. Deram o
exemplo da lâmpada, que os meninos chamam de balão, que elas acabam
chamando assim também, deixando de lado o nome lâmpada.
No entanto, como pode ser observado nos grupos focais, a maioria dos
meninos gosta dos professores. Uma das formas que os fazem ter vontade de
aprender, respeitar e valorizar o espaço da escola é justamente o tratamento
humano dos professores para com eles, surpreendendo-os, fazendo-os se sentirem
valorizados. A relação de poder do “vigiar e punir”, no momento em que as
professoras conseguem entrar no mundo desses adolescentes de maneira
compreensiva, vai sendo substituída pela relação de poder do saber, da construção
de possibilidades e de valores humanos e sociais.
As entrevistas semiestruturadas foram realizadas no dia 13 de julho de 2018,
das 9h às 12h. A instituição não permitiu a utilização de gravadores, por isso
também houve o acompanhamento do coorientador, para melhor realizar as
anotações e nada se perder.
Fomos bem recepcionados e a pedagoga da instituição nos conduziu a uma
sala de atendimento do departamento de saúde, onde havia uma mesa retangular e
três cadeiras. O espaço era confortável, conservado, ventilado e com privacidade
para realizarmos a escuta dos adolescentes.
Esperamos mais ou menos uma hora até a chegada do primeiro adolescente
a ser entrevistado. Enquanto isso observamos que, na parede da sala, havia um
mural com uns dizeres dos adolescentes internos, fruto de uma dinâmica realizada
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pela equipe-técnica do CENSE, onde frases estavam registradas em cartazes
colados na parede com as seguintes indagações e respostas, conforme quadro a
seguir:
Quadro 1 – Dinâmica de perguntas realizado pelo CENSE
O que é ser adolescente Hoje?

O que eu quero ser?

O que eu quero fazer da
minha vida?
Eu quero ser uma pessoa Quero ser pai de família.
que no futuro desejo dar
orgulho pra minha família.

Eu sou jovem e eu sou um
adolescente, mas eu sei que a
minha vida é mais projetada
agora do que anteriormente.
Ser jovem e ser feliz é saber Eu quero mudar de vida, Ser pai para meu filho.
interagir com todos ao meu quero construir uma família.
redor.
Ser jovem é namorar muito.
Eu quero ser mecânico de Eu quero dar amor para
moto.
minha família.
Ser jovem é bom, porque a Eu quero ser jogador de Eu quero ter uma família
gente se sente mais esperto e futebol.
e ser feliz e realizar todo
feliz.
o meu sonho.
Ser adolescente é legal, porque Eu quero ser bombeiro.
Ter uma família ao meu
a gente é pique intelectual.
lado.
O adolescente é conflituoso Eu quero ser professor e ser Ter uma família do meu
com ele mesmo.
boa pessoa para minha lado
família.
Fonte: CENSE de Campos dos Goytacazes-RJ

A psicóloga da instituição informou que eles (equipe de saúde) gostam de
fazer dinâmicas como essas, de reflexão, com os adolescentes, pois acham que
surtem efeitos positivos, mas que, no momento, já estavam a um bom período sem
poder realizá-las. Segundo a psicóloga, a burocracia de preenchimento de relatórios
e documentos judicias está impedindo a realização desse tipo de atividade. E se
esses documentos não são entregues no prazo certo, a equipe pode responder
judicialmente.
Mais uma vez o silêncio do local nos surpreendeu, juntamente com a beleza
da natureza. Enquanto esperávamos e observávamos o lugar, ouvíamos o canto dos
passarinhos e algumas vozes, bem de longe, de adolescentes, apesar de ser um
lugar, prioritariamente, para adolescentes e não para passarinhos. O Prof. Pe.
Murialdo Gasparet fez uma observação para mim e para a psicóloga da instituição:
“o mundo todo se comoveu e se voltou para a libertação das crianças presas em
uma caverna na Tailândia, gesto nobre, mas quantas cavernas temos ao nosso lado
cheias de crianças e adolescentes que, simplesmente, ignoramos?”.
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5.1 A Configuração dos Grupos Focais e das Entrevistas

Foram realizados 4 (quatro) grupos focais. Categorizamos os grupos focais
utilizando os critérios que mais se destacaram nas falas dos participantes, sendo:
Escola e Educação; Medida Socioeducativa de Internação e Expectativas de Futuro.
Essa

categorização

também

foi

utilizada

nas

entrevistas

com

perguntas

semiestruturadas, objetivando fazer uma comparação entre os discursos individuais
e sociais.
No primeiro grupo focal tivemos a participação de 9 (nove) adolescente de 14
(quatorze) e 15 (quinze) anos. Desses nove integrantes, apenas um, de imediato,
não quis escrever. Porém, olhou de maneira bem enfática para outros meninos que
já estavam iniciando uma escrita e que, depois desse olhar, desistiram de escrever.
Apesar de termos tido um bom diálogo com o grupo, colhendo bastante
informação, dos 9 (nove) adolescentes, apenas 5 (cinco) se manifestaram e
interagiram uns com os outros, os outros 4 (quatro) se mantiverem calados o tempo
todo, apenas observavam com olhar fixo, aparência séria, sem expressar interesse
ou desinteresse.
O segundo grupo focal foi composto de 8 (oito) adolescentes em conflito com
a lei de 16 e 17 anos de idade. Da mesma forma, como aconteceu no primeiro
grupo, quando muitos meninos já haviam manifestado a sua vontade de escrever,
um adolescente disse em voz alta que não iria escrever, ficaria ali para participar da
conversa, mas não escreveria nada. A partir dessa atitude mais dois meninos não
quiseram escrever, mas um disse, enfaticamente, que “a escola era importante sim e
que ele iria escrever”. Além dele, mais 4 (quatro) adolescentes quiseram deixar
registradas, por escrito, suas palavras.
O terceiro grupo focal ficou com 10 (dez) participantes de 16 a 18 anos de
idade. Nesse grupo todos escreveram. Alguns fatores podem ter contribuído para
que eles se sentissem mais à vontade para se expressarem dessa maneira como,
por exemplo, o fato de estarem mais adiantados nos estudos, tendo mais segurança
para escreverem; ninguém do grupo ter mostrado domínio sobre o outro, fazendo
algum gesto que os inibissem de escrever.
No quarto e último grupo focal tivemos a participação de 9 (nove)
adolescentes internos de 17 e 18 anos. Foi fornecida a folha em branco com um
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lápis para que eles pudessem escrever sobre o que achavam da escola e suas
motivações para frequentá-la, ou não, como realizado em todos os grupos.
Esse último grupo teve um líder, que logo no início cruzou os braços e nos
perguntou se podíamos explicar o que eles estavam fazendo ali e por que foram
escolhidos e chamados. Aproveitamos a oportunidade para fazer as apresentações,
explicar a pesquisa, deixar claro que eles não eram obrigados a responder a
nenhum questionamento ou a participar do grupo e que isso não iria prejudicá-los
em nada. Desses nove meninos, dois não quiseram escrever.
Iniciamos as entrevistas individuais por volta das 10h, no dia 13 de julho de
2018. Os meninos foram selecionados aleatoriamente pelos funcionários da
instituição. Não conseguimos obedecer muito o critério de idade, com um
adolescente de 14 anos, um de 15 anos, um de 16 anos e um de 17 anos, pois nem
todos aceitaram participar da entrevista, como também nem todos estavam
disponíveis no momento. Por isso, aceitamos fazer com os quatro adolescentes que
estavam cumprindo a medida de internação e que, no momento, podiam e queriam
participar da entrevista. Os jovens tinham, na época da realização das entrevistas, a
idade de 14 (quatorze), 15 (quinze), 17 (dezessete) e 20 (vinte) anos de idade.
Apesar de a adolescência ir até os 18 (dezoito) anos de idade completos,
aceitamos entrevistar o jovem de 20 anos, que estava cumprindo medida
socioeducativa de internação no CENSE, porque cometeu a infração quando ainda
era menor de idade, ou seja, na adolescência.
Categorizamos as entrevistas utilizando os critérios dos grupos focais que,
apesar do propósito de fazermos uma comparação entre as falas sociais e
individuais, também foram as temáticas que mais se destacaram, sendo: Escola e
Educação; Medida Socioeducativa de Internação e Expectativas de Futuro.

3.2 Escola e Educação

No primeiro grupo focal, quatro meninos escreveram suas opiniões sobre a
importância da escola no CENSE.
A escola é boa, porque ajuda a gente a esquecer dos problemas que
temos na rua e também das coisas de comer. Eu acho a escola boa,
a gente aprende a lê e a escrever, o tempo passa mais rápido, distrai
a mente, gosto das matérias. Estudar é sempre bom. A escola é uma
coisa que distrai a mente, mas eu gosto da matemática que dá para
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que eu chegue em algum lugar e para saber as coisas. Já o
português serve para a minha linguagem. A escola é uma distração
da mente é melhor do que ficar no alojamento sem fazer nada, senão
estressa. Sem a escola aqui seria mais chato do que é (grupo focal
1).

Quatro

meninos

escreveram

positivamente

sobre

a

escola.

Dois

apresentaram a escola como um lugar de relaxamento da rotina tensa, ou dos
problemas que rondam suas vidas. Porém dois, além de entenderam que a escola é
um espaço de relaxamento, também a entendem como um lugar de aprendizado, de
oportunidade.
Conversamos um pouco sobre a importância e o sentido de estudar. Todos do
grupo 1 disseram ser importante. Alguns disseram que ajuda a arrumar um trabalho,
uma profissão e um afirmou que, até para o mundo do crime, estudar é importante.
Esse menino, inclusive, afirmou: “sem estudo a gente não é nada”.
Percebe-se que os adolescentes valorizam o espaço da escola, cada um com
seu motivo, porém essa valorização deve ser trabalhada constantemente e pode ser
um ponto de oportunidade para a troca de paradigmas, de oferecimento de
oportunidades, enfim, um espaço de crescimento humano.
Foi percebido, no grupo 1, o reconhecimento da escola como um lugar
positivo. Os adolescentes entendem que a escola contribui para a formação pessoal,
todavia a maioria não estava matriculada na escola antes da internação, e, os que
estavam, matavam bastante aula, dizendo que a escola era cansativa.
Podemos refletir, neste momento, sobre o verdadeiro sentido de permanecer
na escola e como não é suficiente ter acesso a ela, mas é necessário obter algo que
motive, impulsione, desperte a vontade de estar nesse espaço e de aprender nele e
com ele.
Podemos pensar que a permanência ainda possui relação muito
próxima com as políticas de acesso, à medida que, enquanto
garantia de direitos, por si só, o favorecimento do acesso não
garante a plenitude do alcance de direito para todas as pessoas. Se,
por um lado, o acesso tem avançado, por outro, tem criado desafios
e inquietações que vêm estimulando estudos e buscas de construção
de arcabouço conceitual e epistemológico que possam sustentar
ações político-pedagógicas de intervenção para promover a
permanência escolar dos estudantes (LEMOS, CARMO, 2016, 19).

Segundo esse primeiro grupo, nem todos os dias eles são chamados para
irem à aula na escola do CENSE. Também relataram que os alunos são divididos
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por série e que não é obrigatório frequentá-la. Porém, se o adolescente não for à
escola quando chamado, o agente desliga a televisão e o ventilador.
Observa-se que estar na escola e estudar são direitos do adolescente,
devendo ser garantidos pelo Estado. O adolescente não deve ser punido por não
frequentar às aulas, sendo retirados outros direitos constitucionais e agravando a
punição de internação. Essa atitude fere o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Um participante do grupo 1 argumentou que, para ele, a escola da unidade
não oferece esperança, sendo apenas um espaço no qual ele pode ir diferente do
alojamento. Outro, discordando da opinião anterior, afirmou que a escola pode
contribuir para a formação deles quando saírem do Centro, pois estarão com mais
estudo e, esse fato, pode facilitar suas vidas. Continuando no diálogo, um
participante declarou que só Deus para saber o que pode acontecer com eles
quando saírem daquele lugar.
Observa-se que, apesar das divergências, a escola, mesmo nesse lugar de
privação de liberdade, permanece como oportunidade, algo diferente, aprendizado e
conhecimento. Apenas um adolescente desse grupo de nove integrantes revelou
uma visão negativa da escola, porém não quis entrar em mais detalhes. Assim, a
sua vontade, palavra e silêncio, foram respeitados. Mas pode-se observar que a
escola oferece algo de bom, como a oportunidade de estar em outro lugar fora do
confinamento.
Os grupos declararam que outro momento que os ajuda a esquecer os
problemas, aliviar o estresse do lugar e a passar o tempo, sem pensar em muita
besteira, são os momentos de visitação dos grupos das igrejas. Eles expressaram
que a religião também “contribui para a educação” e que gostam de receber visitas
das instituições religiosas, afirmando que “faz a pessoa resolver os problemas e ficar
calmo” (grupo focal 1). Coadunado a tal pensamento, Paiva (apud CARMO, 2016)
argumenta que os espaços educativos são mais do que espaços educacionais que
apenas estão restritos aos dispositivos legais de ensino. Assim os espaços
educativos:
[...] trabalham com a ideia de que educativos são todos os possíveis
espaços do mundo em que sujeitos aprendem, se educam, nas interrelações sociais e ambientais que travam, aprendendo sempre,
formando-se, humanizando-se, mediados por múltiplos dispositivos,
sujeitos, objetos (PAIVA apud CARMO, 2016, p.114).

91

Três adolescentes do grupo focal 2 manifestaram uma visão positiva da
escola naquele espaço:
A escola é maneira, mas eu não gosto de uma pessoa falando na
minha cabeça, dá vontade de surtar. Só que algumas aulas são
legais, mas isso é importante para a nossas vidas, senão tiver estudo
não tem nada (grupo focal 2).
A escola ajuda a gente em algo muito interessante em nossas vidas,
com os estudos a gente consegue nossos objetivos. Para muitos a
escola e os estudos não passam de uma brincadeira. Na
adolescência, hoje, aqui aprendi muitas aulas, como geografia,
português, educação física, que eu vi que a gente na escola tem o
aprendizado, que tem a melhoria para o nosso futuro. A escola aqui é
boa e legal, tem professores que além de ensinar as matérias,
respeita e trata a gente, não como um menor infrator, não como
aquele jovem que faz mal para a sociedade. O respeito que os
professores têm pela gente, que deixa a gente mais tranquilo. Enfim,
isso é o que eu acho da escola (grupo focal 2).
Escola é maneira, escola ajuda, escola aprende. Escola é o estudo e
com ela podemos chegar à faculdade, a fazer cursos e do curso ao
emprego (grupo focal 2).

Percebe-se, por meio dessas falas que a escola tem uma grande importância
na vida dos adolescentes, especialmente o estudo para os adolescentes em conflito
com lei, ganhando um significado extra de mudança de vida. Interessante observar
que foi dentro dessa instituição que alguns descobriram a importância de algumas
disciplinas, como a geografia, por exemplo.
Além das disciplinas curriculares, o que chama a atenção é a importância
dada a maneira como a professora os trata, fazendo-os se sentirem “gente”,
tranquilizando-os, mostrando que - naquele espaço - eles são tratados com respeito
e capacidade de aprendizado. Um adolescente falou do tratamento respeitoso
oferecido, principalmente, por uma professora da escola, mas a maioria concordou
por meio de palavras e/ou gestos corporais positivos sobre essa conduta.
Esse dado revela como atitudes, comportamentos, ações de respeito,
solidariedade e compreensão podem contribuir para o desejo de permanência de um
aluno na escola, mesmo em um espaço de privação de liberdade. É importante
termos em nossa sociedade escolas que possibilitem o reconhecimento do ser
humano, que verdadeiramente saibam acolher o aluno.
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Uma educação que mude as escolas, porque a elas está atribuído
atender estudantes que não têm sido reconhecidos nas suas
especificidades de sujeitos humanos, de trabalhadores, de gênero,
de relações étnico-raciais, sociais e culturais etc. Deslocar-se do
enquadramento que não muda, para perceber a riqueza da
diversidade que acolhe. (PAIVA, 2016, p.115).

A liberdade privada desses adolescentes é a de ir e vir, porém o estudo, por
meio da escola, também pode ser algo libertador, pois não é possível acorrentar o
pensamento. Talvez alguns desses sujeitos descubram esse lugar da escola, outros,
talvez, não, mas devemos sempre oportunizar.
Um adolescente do grupo 2 afirmou que estudar é uma perda de tempo:
A escola é muito ruim, porque a professora é muito chata, fala muito
e não explica direito, porque chama muito tarde e não dá nada para
comer e a gente fica com fome. Não pode ir ao banheiro e nem beber
água (grupo focal 2).

Essa fala nos revelou algumas limitações no funcionamento da escola nesses
espaços de confinamento e reforçou, mais uma vez, o dado da fome que os garotos
sentem dentro da instituição. O fato de chamar muito tarde mostra que os meninos
não sabem ao certo o horário que vão estudar, a sua carga horária de estudo.
Quando um menino do grupo 2 afirmou que achava os professores chatos, a
maioria discordou e falaram que a maior parte dos professores são bons, porém
disseram que mudariam alguns professores por outros mais alegres.
Os adolescentes do grupo focal 3 expressaram-se, sobre a escola no CENSE,
da seguinte maneira:
A escola é legal, é boa, é divertido. A pessoa fica esperta. A
professora trata a gente bem, como da casa, ajuda a gente muito
mesmo. A escola que estudo traz para mim muitas coisas boas, aqui
aprendo mais coisas sobre o meu redor, aprendo coisas sobre o meu
país, o Brasil, e muito mais, aprendo também sobre a sociedade,
aprendo regras que devemos seguir. Além disso, tem professores
excelentes, que sabem ensinar seus alunos. Aqui aprendo também a
ter respeito com as pessoas e muito mais. Eu acho que a escola faz
muito bem para a gente, ensina a gente muito bem sobre a
educação. Os professores são ótimos, muito legais, tratam a gente
com muito respeito. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar,
eu aprendi muita coisa. A escola ajuda a gente a mudar de vida, ela
incentiva a gente ser pessoa melhor. Isso é o que eu acho da escola
(grupo focal 3).

Continuando a nossa conversa com o grupo 3, eles expressaram que
entendem ser a educação algo muito importante para a vida, “bacana”, ressaltando o
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tratamento com humanidade dos professores para com eles. Esse tipo de atitude
também representa possibilidade de quebra de barreiras e estabelecimento de
vínculos, que é importante dentro de uma comunidade de aprendizado e troca de
saberes. Além disso, a maioria dos meninos elogiou a atual direção da escola,
reconhecendo que todos os tratam bem e que isso é muito importante para a
educação.
A escola representa para mim, que ela ensina aqui o que a gente não
sabe e traz novidade nova pra gente. Na escola a educação é uma
forma de ajuda pro que precisa, descobrindo coisas novas e
diferentes e muitas das vezes a gente precisa e dá um incentivo pra
dar um passo, porque senão tiver motivo ou um empurrão a gente
não consegue persistir ou mesmo continuar. A escola é uma forma
de educação e ensina quem precisa e traz novas ideias e talentos. A
escola é um lugar que os jovens aprende a ler e escrever, para que
possa ajudar no trabalho depois de terminar os estudos. A gente
pode fazer os cursos para arrumar um trabalho melhor (grupo focal
3).

Ressalta-se a valorização que os adolescentes dão as professoras da escola,
declarando que elas os tratam com respeito e que, por isso, eles também as
respeitam. Para um ambiente educacional se desenvolver em aprendizado,
criatividades, prazer, antes é necessário cultivar um espaço de respeito e cuidado
com a pessoa humana. Durante a pesquisa, foi ficando claro que os professores da
escola assim conduzem seus ensinamentos educacionais.
A escola é tudo de bom pra nós e faz a gente aprender muitas coisas
de bom, ensina até respeito, ensina como deve tratar os professores.
Ela ajuda a incentivar a gente a ser alguém na vida. Ajuda muito a
aprender. A escola é tudo de bom, eu aprendi muitas coisas com a
escola daqui. A professora trata a gente muito bem. Sobre a escola,
aprendi muitas coisas, as professoras são educadas, trata a gente
com respeito, a gente também respeita elas. Só que eu acho que
tinha que melhorar é que podia deixar a gente levar as coisas de
estudo para dentro das celas, seria bom, também, porque passa o
tempo mais rápido indo estudar, por isso motiva a gente a estudar.
Eu, assim, não gosto da diretora, mas na rua eu acho mais melhor.
Você se acha mais melhor. Você se acha com mais gosto de fazer
dever. Em casa, porém, desanima estudar, porém eu não estudava,
eu sou muito sem graça (grupo focal 3).

Com essa fala podemos observar que a baixa autoestima desse adolescente
é disfarçada e escondida por meio da relação de poder, na qual ele precisa se achar
“o bom”, talvezpelo reconhecimento dos outros e por desenvolver algum cargo de
“poder na rua”. Na internação, essa máscara é retirada, além da autoridade e do
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poder estarem nas mãos dos agentes, fazendo com que a baixa autoestima apareça
mais claramente, podendo até mesmo ser reforçada dependendo de como for
detectada e não trabalhada para um desenvolvimento de autoconfiança e
autonomia. Esse adolescente voltará para o convívio social com sua autoestima,
talvez, ainda mais baixa, necessitando de uma máscara positiva forte que não revele
a sua suposta fraqueza, uma “máscara” mais rígida.
No grupo focal 4 tiveram 4 meninos que estavam cumprindo a medida
socioeducativa pela quarta vez, e um disse, com orgulho, que já havia passado de
série duas vezes durante as suas internações. O passar de série em dois anos
significa que ele frequentava a escola, teve perseverança e aprendeu.
Na escola a gente lida com mulheres bonitas e inteligentes, que a
gente temos que ter respeito a elas, pois são mães de família e etc.
Então, temos que ter respeito a elas e também aos professores
homens, pois também são pai de família. Não tenho muito mais o
que falar. Sou [...] moro na comunidade [...] tenho 18 anos e vivi uma
boa educação, mas não soube dar valor, mas errar é humano. É isso
que tenho a falar. Tipo assim, a escola é tranquila, têm pessoas
legais, principalmente, as professoras, são muito bacanas, muito
humildes. Então não tenho nada de mal para falar da escola (grupo
focal 4).

Nessas falas, mais uma vez, podemos destacar o lugar de respeito
conquistado pelos professores da instituição, sendo comparados a mães e pais
cuidadores. Além disso, destacamos a motivação que esses adolescentes têm para
frequentar a escola, que é ter um lugar de reconhecimento na sociedade, ter um
emprego, enfim, ter a oportunidade do aprendizado para suas conquistas. Essa fala
foi mantida por outros adolescentes, que também quiseram se expressar:
A escola ajuda muito a gente, a escola aqui é boa, mas não é como a
escola lá fora porque é extremamente diferente, mas é boa porque a
gente aprende várias coisas, também os professores também é bom
com a gente e explica melhor a matéria. Cheguei na unidade na
quinta série, sexto ano, não sabia quase nada, mas quando comecei
a estudar aqui dentro minha autoestima de sabedoria aumentou,
porque hoje estou no 1º ano do ensino médio e aprendi muitas
coisas. Temos os diretores da escola que também são umas
pessoas maravilhosas, que nos ajudam bastante e etc (grupo focal
4).

Além do mencionado, podemos destacar nessas falas que, além dos
adolescentes darem um grande valor à escola, falando no quanto aprenderam, um
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deles utilizou a palavra autoestima para dizer o quanto a escola foi importante para
sua vida pessoal, descobrindo-se capaz de aprender.
Esse é um valor muito positivo para a Escola Estadual José do Patrocínio,
que funciona no CENSE. Apesar do funcionamento todo regulado e vigiado, foi
capaz de dar significado ao aprendizado escolar para os adolescentes internos.
Também outro adolescente destacou como foi importante a escola para ele
dentro da instituição e que, inclusive, passou de ano significando aprendizado,
capacidade, evolução nos estudos. Esse desenvolvimento na vida do adolescente
tem muita importância e mostra como a educação de qualidade é importante,
principalmente, nesse espaço de privação de liberdade, revelando que, por meio
dela, adolescentes, em conflito com a lei, podem mudar de vida e escolher uma
profissão.
A escola aqui é importante pra gente e, principalmente, pra mim,
porque eu cheguei aqui na 6ª série e já estou no 2º ano do ensino
médio. Ela me ajudou bastante, tem ótimos professores, uma
excelente diretora, que trata a gente com carinho e respeito. Não
tenho nada a reclamar deles (grupo focal 4).

Os adolescentes do grupo 4 disseram que a educação é desde a rua, vem de
pai e mãe e que são as escolhas que fazem com que eles cometam erros. Disseram
que a diretora os trata muito bem e que naquele lugar eles têm a oportunidade de
concluir os estudos. Antes da internação, apenas um estudava em uma escola e
estudava à noite.
Quando os 4 (quatro) adolescentes foram entrevistados individualmente sobre
estar na escola antes da internação e durante a internação, os adolescentes
responderam: “Antes de entrar aqui eu estudava no Ginásio, escola municipal.
Também estudo aqui, não tenho paciência de ir pra escola aqui” (entrevistado 3, 17
anos). “Estudava e estava no 6º ano. Ainda não estou na escola aqui” (entrevistado
2, 15 anos). “Estudava no Lions 1 e estava no 6 ano. Estuda no centro
socioeducativo” (entrevistado 1, 14 anos). “Não estudava antes. Estudo aqui e estou
no 9º ano” (entrevistado 4, 20 anos).
Pode-se observar que o sentido da escola no CENSE pode variar para cada
adolescente, mas é relevante observarmos que a maioria gosta da escola dentro da
unidade, como apresentam as falas a seguir: “Boa, mas cada um poderia ter seu
caderno, caneta. Acho que pode me ajudar a melhorar” (entrevistado 2, 15 anos).
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“Gosto da escola e também dos momentos de oração feitos por católicos e
protestantes, sempre participo quando tem” (entrevistado 1, 14 anos). Como
também:
A escola da rua é melhor, daqui parece cadeia também, cheia de
grade. Na rua a escola toda é conhecida, você tem amigos,
meninas... Ajuda a ficar mais tranquilo, viver mais, ficar mais junto da
família (entrevistado 3, 17 anos).
A escola abriu a minha mente. A diretora é gente boa, tratamento
com respeito, muito bom. A escola dá um incentivo pra continuar a
vida. A escola como está tá bom, tem filme, videogame, festa junina,
recreação, educação física, matemática (entrevistado 4, 20 anos).

Interessante, na última fala, observarmos a menção à abertura de mente
oportunizada pela escola, criando expectativas, esperanças, saberes diversos, pois
“O saber se faz através de uma superação constante” (FREIRE, 1985, p.29).
Ressalta-se que esse jovem de 20 anos foi o único dos 4 rapazes entrevistados que
não frequentava a escola fora da unidade, vislumbrando como a escola pode
significar uma “abertura de mente”, uma expectativa de vida para um jovem, mesmo
sendo ela em um espaço de privação de liberdade.
Questionados sobre a compreensão do Direito à educação, dos 4 (quatro)
entrevistados 3 (três) não souberam responder e um apenas disse que “a educação
é um direito” (entrevistado 1, 14 anos).
3.3 Medida Socioeducativa de Internação

Um menino do grupo focal 1 nos revelou, com um pouco de raiva, que eles
sentem fome lá na instituição, pois, segundo seu relato, o café da manhã é às 7h
com um pão pequeno e leite; o almoço é às 11h, tendo um pequeno lanche à tarde e
a janta às 17h, não tendo mais nada para comer até o outro dia. A maioria dos
participantes concordou com a fala e disseram passar fome na internação.
Tendo em vista esse relato, entendemos que o direito do adolescente, que
cumpre medida socioeducativa de internação, de ser tratado com dignidade e
respeito, em sua fase de desenvolvimento, está sendo violado.
O direito à educação, apesar de ser visto de maneira positiva pelos alunos
que frequentam a escola, acaba sendo um espaço também de tentativa de esquecer
a fome.
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Quanto à parte social, quase todos reclamaram que recebem pouca visita e
que elas são muito curtas, o que não é bom, pois a interação social é muito
importante e faz muita falta conversar com alguém, amigos ou familiares.
No diálogo dentro do grupo focal 2 foi dito, e confirmado por outros meninos,
que, ao chegarem ao CENSE, não são logo chamados para irem à escola e que, na
maioria das vezes, essa chamada demora em torno de cinco meses. Outro rapaz,
além de ter confirmado esse fato, relatou que isso ocorre porque não tem vaga para
todos na escola e é preciso surgir uma vaga para colocar outro menino no lugar.
Fato que também fere os princípios constitucionais e do ECA, em seu artigo 53, que
afirma: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa [...]”. É dever do Estado garantir tal direito, mas
entendemos que os agentes, coordenadores e equipe multidisciplinar do CENSE
não podem fazer nada além do que está ao seu alcance.
Segundo o relato de um agente socioeducador, a equipe da escola trabalha
de segunda a sexta, nos três turnos, para tentar oportunizar o ensino para todos.
Porém, o espaço da escola é pequeno e o Centro Socioeducativo está sempre com
superlotação.
Como no primeiro grupo, os participantes do grupo 2 também reclamaram que
a comida oferecida é pouca, que eles ficam com fome. Além disso, reclamaram que
dormem e acordam cedo demais. Segundo os meninos, os espaços entre as
refeições prejudicam nos estudos, pois, às vezes, ficam com fome e não conseguem
se concentrar direito nos estudos.
Todos concordam que estudar naquele espaço de privação de liberdade
distrai a mente. No entanto, algumas vezes eles são chamados para ir à escola e,
outras vezes, não, como já foi mencionado, pela falta de espaço físico. Disseram
que o sujeito que “vem da rua”, que acabou de chegar à instituição, precisa aguardar
uma vaga na escola, o que ocorre somente quando alguém é liberado para sair da
internação.
Importante registrar que os adolescentes, em conflito com a lei, não se
sentem cumprindo medida socioeducativa de internação, mas afirmaram que a
instituição é uma prisão e que não tem nada de socioeducativa.
Aqui nessa cadeia, funcionário bate. A comida é pouca, não enche. A
mãe é esculachada. A água é desligada, só liga a noite. Nossa
alimentação é pouca. Tem gente com tuberculose na cela. Tem 30
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minutos de sol. Pouco tempo de visita. Não pode lápis e caneta no
alojamento (grupo focal 2).

Esse adolescente não quis se manifestar sobre a escola e fez questão de
deixar por escrito suas indignações dentro da instituição. Preferiu usar o espaço da
escrita para desabafar sobre as injustiças que acredita passar naquele lugar. Depois
ele também se manifestou verbalmente sobre esses fatos negativos, abusivos e
ilegais, e a maioria dos adolescentes concordou com ele. O adolescente disse que
não sabia ao certo o que eu iria fazer com aquilo, mas que ele entendia como uma
oportunidade para se expressar e, então, iria falar a verdade.
A fala seguinte reforça o argumento do outro grupo, que revelou não ser
chamado sempre para ir à escola, além de demonstrar um abandono de informação
aos meninos institucionalizados, violando o direito educacional e de informação
sobre a sua permanência e estado na unidade.
Tipo assim, me chamaram para a escola uma vez, mas a escola é
aonde você aprende a ler e a escrever, conviver com outras pessoas.
Primeiramente vou para a escola para estudar para mim aprender e
para mim ser alguém na vida, fazer uma faculdade ou um curso e ter
um emprego bom. A escola hoje em dia incentiva muitas coisas, tira
você da rua, ocupa um tempo (grupo focal 3).

Dos dez participantes do grupo focal 3, seis estavam na escola antes de
serem internados. Disseram que, quando são chamados para irem à escola do
CENSE, sempre vão, porém nem sempre são chamados. Um rapaz disse que já
está interno há três meses e só foi chamado uma vez, e que antes de estar
cumprindo a medida socioeducativa estava na escola.
Os sujeitos participantes da pesquisa ressaltaram que o esporte é muito
importante para a educação, mas que no CENSE eles só têm o futebol. Entendem
que, mesmo sendo uma atividade educativa e de gostarem de praticar esporte, nem
sempre são chamados para jogar.
Temos as professoras, professor, que gostão da gente mesmo
sabendo que somos presidiários, temos os diretores da unidade,
CENSE Campos, que nos traz eventos, esporte, cursos e novas
atividades. Essa escola daqui do CENSE me ajudou bastante, graças
a Deus, me trouxe mais ensino das coisas que eu desperdiçava lá
fora e me fez enxergar mais um pouco, que sem o estudo nós não
somos nada e que somos dependente dele (grupo focal 4).
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Antes de iniciarmos a pesquisa com os grupos focais, tivemos a oportunidade
de observar o final de uma partida de futebol entre os adolescentes. Atentamos para
a maneira como eles se comportam no jogo, diferentemente dos adolescentes que
não são internos. Nessa partida, a média de idade aparente era de 17 anos. Não
houve xingamento em nenhum momento. Ninguém entrou na jogada de maneira
que pudesse machucar o outro, não havia juiz, mas eles mesmos, pelas próprias
iniciativas, obedeciam às regras e reconheciam os erros.
Os adolescentes do grupo 3 também declararam que enfrentam algumas
dificuldades lá dentro como: “[...] alimentação, escassez de água, espaço físico,
como, por exemplo, a superlotação, onde cela com espaço para três meninos e ter
sete, nove e até dez meninos” (grupo focal 3).
Percebe-se o olhar negativo com que os adolescentes em conflito com a lei,
têm sobre as unidades de internação. E eles não deixam de dizer que é uma prisão
com celas e não alojamentos com quartos, pois a lei, nesse aspecto, ainda não
conseguiu superar a prática.
Quanto à visão dos grupos focais de que o espaço de cumprimento da
Medida Socioeducativa de internação equivale a uma prisão, foi confirmada pelas
falas individuais dos 4 adolescentes entrevistados, como relatado: “É cadeia mesmo,
de verdade” (entrevistado 3, 17 anos). “Não tem nada disso, é uma prisão”
(entrevistado 2, 15 anos). “Estou numa prisão” (entrevistado 1, 14 anos). “Cadeia de
menor” (entrevistado 4, 20 anos).
Outros meninos do grupo 4 destacaram como algo negativo o funcionamento
da escola, que não os chama sempre a estarem nesse espaço da sala de aula,
apesar de terem elogiado os professores e manifestado anseio pelo conhecimento e
pelo aprendizado.
As aulas são boas, mas precisam ser mais frequentes, porque tem
poucos professores, mas os poucos professores que têm no ensinam
muito bem. O comportamento dos alunos dentro da sala é tranquilo,
todos respeitam o professor (grupo focal 4).
Eu acho que está sendo bom, mas pode melhorar, nem sempre
chama pra escola. Pode melhorar nisso. Eu acho as professoras
legais, também eles se dedicam bastante nisso. É muito importante
pra gente que se encontra preso aqui, porque isso ajuda a gente a
melhorar em algumas coisas. Porque também ficar dentro de uma
cela o dia todo, isso não é vida pra ninguém. Então a gente se
interessa bastante para estudar, porque também é melhor para
gente, pra quando sair daqui sair com o pensamento diferente, pra ir
pra uma escola e continuar os estudos, ter uma visão diferente dessa
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visão daqui da gente. A gente aprende várias coisas pra que
possamos mudar de visão de verdade, mas, na minha opinião, o
estudo aqui dentro não pode faltar pra ninguém, porque todos os
estudos aqui influenciam os adolescentes a chegar lá fora e
continuar os estudos, como já aconteceu com muitos adolescentes
que fizeram isso, mas para mim precisa melhorar em algumas coisas
sim... (grupo focal 4).

Interessante a conscientização desse grupo 4, quando afirma que o estudo
dentro da instituição de internação deveria ser para todos, reconhecendo ser uma
possibilidade de escolher uma vida diferente da que levavam. Eles também deram
como exemplo outros adolescentes que estiveram no CENSE e, por causa
principalmente dos estudos, mudaram suas vidas, além de terem permanecido na
escola, mesmo fora dos muros da unidade.
A maioria dos adolescentes entende que os agentes querem oprimir as suas
vozes, ameaçando, inclusive, seus familiares. Mas eles sabem que ninguém pode
prender seus pensamentos.
Nesse grupo teve um menino que já estava na sexta passagem pela
instituição. Os agentes socioeducadores tratam esses casos como que sem solução,
não veem nenhuma possibilidade de mudança de vida.
Percebe-se que, no caso acima, em nenhum momento os agentes
socioeducadores questionam o porquê dessas reincidências, a possibilidade de
falha da medida socioeducativa ou mesmo a forma de tratamento dada pela
instituição. Diante de um delito é preciso haver punição e basta.
O caráter coercitivo da medida socioeducativa de internação
sobrepõe-se de forma definitiva ao caráter pedagógico, restando
como única justificativa para a mesma o fato de existir uma demanda
social pela punição e os órgãos responsáveis pelas políticas de
controle do delito operarem exclusivamente com essa lógica. (VOLPI,
2001, p. 143).

Mudar paradigmas já fortemente enraizados significa sair do comodismo e
tentar fazer diferente. Podemos citar Volpi (2001), que afirma que o delito sempre
existiu na sociedade e essa realidade não muda, mas a maneira como encaramos o
fato é que muda.
Mais que uma disfunção, inadequação comportamental ou anomia, o
delito é parte viva da sociedade e vem sendo administrado ao longo
da história com maior ou menor tolerância, dependendo das
estruturas explicativas de cada época e das ideologias hegemônicas
de cada período. (Idem, 2001, p. 57).
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Apesar de ainda encontrarmos atitudes de vingança de alguns agentes diante
de um adolescente autor de um ato infracional, precisamos destacar que algumas
ações mudaram e podemos encontrar adolescentes que afirmam “reconhecer o erro
é importante para mim” (grupo focal 4), dizendo que eles, apontando para si
próprios, “fazem sofrer as pessoas que mais gostam” (grupo focal 4).
Importante destacar que o CENSE oferece oportunidade aos adolescentes de
receberem visitas das Instituições Religiosas, como relatado por todos os grupos
focais. A figura 9 a seguir revela a visita do Bispo Dom Fernando Rifan,
administrador da Administração Apostólica São João Maria Vianney, de Campos dos
Goytacazes e da Igreja Católica.
Figura 9 - CENSE Campos recebe visita de Dom Fernando Rifan

Fonte: Novo Degase em 28/06/2017

Ressaltamos que a religião apontou ser um aspecto importante para os
adolescentes. Nenhum dos rapazes que participou dos grupos focais e das
entrevistas falou mal da religião, pelo contrário, todos manifestaram que é muito bom
receber as visitas dessas instituições. Junto a essa declaração, soma-se que o
CENSE de Campos dos Goytacazes permite visita das Igrejas de todas as
denominações religiosas, com um prévio agendamento. Geralmente as visitas
ocorrem nos finais de semana, porém algumas pessoas, representantes das
religiões, comparecem ao local uma vez por semana para conversar com os
adolescentes, liberados esse diálogo. As igrejas pregam uma missão evangelizadora
de encontro com os mais frágeis, esquecidos, como afirma Gasparet (2018):
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A Igreja é o Povo de Deus presente na história do mundo. Sua ação
evangelizadora fortalece a comunidade humana e convida novos
agentes pastorais e leigos a se juntarem a Ele para, sem
triunfalismos, mas de maneira simples e de comunhão com a
realidade concreta, serem protagonistas das transformações e
mudanças necessárias do Reino de Deus, com total atenção aos
sinais dos tempos (GASPARET, 2018, p.143).

O exemplo que temos é o da Pastoral Carcerária da Igreja Católica, que
promove um encontro mensal aos sábados na quadra da instituição, além de um ou
dois integrantes irem todas as quintas-feiras pela manhã conversar com os
adolescentes, como mencionado. Dessa forma, destaca-se um trecho de uma carta
de um adolescente de 14 anos direcionada a um desses missionários da pastoral
carcerária, corroborando com as falas dos entrevistados:
Gostaria que a senhora soubesse como sou agradecido por trazer a
palavra de Deus aqui, nesse lugar que ninguém quer vim e ninguém
acredita que um menor aqui pode experimentar o amor de Deus. A
igreja que traz a palavra de Deus me fez refletir e desejar ser melhor.
A senhora nos ensinou a nos amar e nos respeitar. Nunca esquecer
do “amor próprio”. Hoje experimento e vejo esse amor de Deus, que
achava que só os bons teria a chance do olhar de Deus.

O grupo focal 2 afirmou que a presença de pessoas de fora da instituição os
ajuda na educação. Talvez por uma questão de contato com algo ou alguém
extramuros, uma questão de se sentirem ainda pertencentes à sociedade.
A cultura de comunhão exige sensibilidade e profundo respeito pelos
outros no seu ser diferente. É fundamental perceber e tolerar a
diversidade dentro da mesma fé. Deus não é sempre nossas ideias e
opções; o Reino de Deus se constrói para além de nossas ideias,
realizações e projetos. Reconhecer a pluralidade é fundamental para
a vivência da comunhão, pois abre novas perspectivas e enriquece a
própria Igreja (GASPART, 2018, p.137).

O grupo focal 2 afirmou que as presenças das igrejas também contribuem
para a formação pessoal, que elas fazem bem a eles, distrai a mente, saem da
“cela”. Alguns, nesse momento, revelaram que aceitaram participar da pesquisa para
sair um pouco da “cela”, “refrescar a mente”, “bater um papo”.
Minayo e Constantino (2015) afirmam que os sujeitos encarcerados
costumam,

nesse

momento particular,

procurar apoio na religião

ou na

espiritualidade, lembrando que muitos estudiosos também confirmam esse
argumento. [...]. Na dimensão da saúde, a reabilitação de um sujeito privado de
liberdade pode ser lida como uma construção global e dinâmica direcionada para
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sua recuperação física e psicológica, o que envolve o conceito amplo de saúde
como sendo um “bem-estar físico, psíquico, espiritual e social a que todos os
indivíduos têm direito” (Brasil, 2014b). (MINAYO; CONSTANTINO, 2015).
O grupo focal 3 também mencionou a religião como outro espaço que pode
contribuir para sua formação. Eles entendem a educação não apenas como
disciplinas educacionais, mas todo contato humano e espaço em que eles podem
desenvolver suas reflexões. Eles alcançam o sentido mais amplo da educação,
como espaços educativos.
Eles gostam das visitas das igrejas, dizendo que a Igreja Universal está
presente todos os domingos. Disseram que essas visitas são muito importantes,
independente da religião, pois “Deus é um só”. “A educação religiosa faz diferença,
imagina o mundo sem Deus?” (grupo focal 3).
Destaca-se que o grupo focal 4 também valorizou o lugar da religião. Na fala
seguinte, podemos observar a importância dada pelos adolescentes de ouvirem a
“palavra de Deus”. Talvez, isso possa acontecer por revelar um discurso de acolhida,
que não discrimina e acredita na mudança de toda pessoa humana.
Temos também os cultos religiosos que nos traz o ensino da palavra
de Deus, que todos nós precisamos e com tudo isso eu vou
aprendendo mais um pouco sobre a vida do bem, que temos que
seguir e etc.! Etc... Mas é isso, tamo junto. Deus é fiel. Tudo posso
naquele que me fortalece. Fé no Pai (grupo focal 4).

Disseram que as visitas das instituições religiosas valem a pena para quem
se interessa, que é importante, que os integrantes da religião os ajudam e os
animam, independentemente da denominação religiosa.
Minayo e Constantino (2015), em seus estudos sobre as condições de vida
dos presos no Estado do Rio de Janeiro, afirmam que a maioria dos estudiosos
dessa temática considera a religião como um instrumento de apoio diante das
durezas da vida prisional e da vulnerabilidade perante os estressores, e que pode
contribuir para a elaboração de expectativas promissoras.
As autoras também revelam, baseadas em pesquisas nesse âmbito, que os
grupos religiosos também contribuem para tirar as pessoas do isolamento,
promovem conforto espiritual e ajudam a criar laços que costumam se estender até
depois que os detentos voltam para o convívio em sociedade.
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[...] autores comentam que a religião traz esperança, incentivo para a
mudança e diminui o sentimento de isolamento para os homens, da
mesma forma que acontece em relação às mulheres. Elas chegam a
concluir que os programas religiosos são mais eficazes do que outros
tipos de iniciativas e mais baratos, por serem realizados por
voluntários. (MINAYO; CONSTANTINO, 2015, p.115).

Por isso, devemos ter em mente o caráter socioeducador de uma medida de
internação, com o aspecto pedagógico e sancionatório, devendo ser um mecanismo
de garantias de direitos dos adolescentes, em conflito com a lei, mas que também
tem a função de punir suas ações contrárias à legislação brasileira. Essa visão foge
do olhar vingativo, como também do olhar que somente trata esses adolescentes
como vítimas. Segundo Volpi (2001), é necessário à sociedade:
Vencer a tentação de simplificar o debate culpabilizando o infrator
como se ele fosse o responsável por introduzir o delito na sociedade.
Tampouco admite-se construir uma ideia de infrator vítima, retirandolhe o arbítrio e concebendo-o como um mero reprodutor de
comportamentos socialmente transferidos por processos ideológicos
de socialização (VOLPI, 2001, p. 58).

O verdadeiro objetivo de uma Medida Socioeducativa de Internação é uma
sanção para o adolescente que cometeu um ato infracional, mas também deve
contribuir para sua formação como pessoa e para seu processo de reinserção social.
Por isso, tudo que contribua para atingir tais objetivos devem ser bem pensados,
analisados e cuidados para que atinjam seus verdadeiros objetivos, como a escola,
a religião, o esporte, o lazer, entre outros.

3.4 Expectativa de Futuro

Um menino do grupo 2 disse que estudar ali dentro pode ajudá-los a progredir
na vida, no futuro. Nesse momento muitos concordaram com ele, inclusive outro
adolescente que expressou a sua vontade de cursar Direito. Porém, quando
indagados se estudavam antes de estarem no CENSE, apenas dois deles afirmaram
que estavam matriculados na escola e que a frequentavam.
Quanto aos sonhos para o futuro, no grupo 3 teve participante que declarou
que gostaria de ser bombeiro, outro queria trabalhar embarcado e outro disse que
tem vontade de ser veterinário. Todos concordaram que a educação é importante e
que pode ajudar a construir um futuro melhor para eles.
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Um menino destacou-se no grupo focal 4, mostrando ser bem expressivo. Ele
escrevia e falava, afirmando que gosta muito de fazer amizade e conversar, pois,
segundo ele, o diálogo com outras pessoas é saudável para o bem estar mental.
Além disso, foi observado que ele tinha certo domínio sobre o grupo, ficando bem à
vontade naquele espaço. Foi possível observar o desejo que os adolescentes têm
de construírem um futuro melhor dentro da sociedade, entendendo que essa
construção é oportunizada por meio do ensino: “O que a escola oferece e traz pra
gente é a educação, um melhor ensino, novas amizades, um futuro bom e etc”
(grupo focal 4).
A escola é um lugar maneiro onde a gente aprende educação,
respeito e as demais coisas, convivência uns com os outros. É um
lugar onde a gente deixa as diferenças de lado. Viemos aprender e
não a discutir e nem brigar com ninguém. Aprender a ter educação,
porque também é através da escola que a gente aprende a subir na
vida para ser alguém e não só mais um que não presta na sociedade
(grupo focal 4).
Também é o estudo a base de tudo na vida do ser humano porque o
ser humano sem estudo, como ele consegue um emprego maneiro?
Mas como eu falei o estudo para a gente é a base de tudo na nossa
vida e de qualquer ser humano do mundo (grupo focal 4).
Também a escola é melhor para nossa educação, mesmo porque, às
vezes, você sem o seu estudo, você não pode ser alguém melhor na
sua vida. Você não pode ter um serviço bacana. Tipo pra você ser
um médico você tem que ter um estudo maneiro, então é isso que
tenho pra falar da escola e também você aprende muitas coisas boas
(grupo focal 4)
Muita gente pensa que estudar não é bom, mas o estudo serve para
muitas coisas, porque a gente sem estudo não dá para ter um
emprego melhor, dificulta nossa vida e até prejudica o nosso
trabalho. O estudo na minha vida eu acho que é bom porque eu
aprendo várias coisas e penso no meu futuro (grupo focal 4).

Na fala a seguir, de um dos adolescentes, destacamos a sua vontade de
voltar para a sociedade de modo diferente, de obter novamente o carinho e o amor
da família, ao mesmo tempo em que mostrou ter consciência de que estava na
unidade de internação porque cometeu um erro e, por isso, estava sofrendo uma
sanção. Contudo, não deixou de mencionar as oportunidades que estava tendo,
principalmente as oferecidas pela escola, o momento para refletir sobre a sua vida e
a consciência de possibilidade de recomeço.
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É muito ruim ficar aqui longe da minha família e longe das pessoas
que eu amo. Eu sei que estou aqui pagando por um erro que eu
cometi no meu passado, mas esse tempo que eu me encontro
privado da minha liberdade está servindo para refletir na minha vida,
ver onde está o erro, pra poder consertar quando eu sair daqui. Eu
sei que errar é humano, mas nunca é tarde para um novo recomeço.
Hoje em dia eu tenho ótimos objetivos de vida, tenho pensamento
diferente, pensamentos que mais na frente podem me dar um ótimo
futuro, porque eu já estou ficando adulto e estou perdendo tudo de
bom na minha família, o crescimento dos meus irmãos e toda a
minha juventude aqui nesse inferno. Gostei muito de conversar com
vocês e conhecer vocês também Murialdo e Paula, foi um prazer
imenso e espero que vocês voltem mais vezes, eu me chamo [...].
Fica com Deus e que Deus te abençoe! Volte sempre! Liberdade vai
chegar! (grupo focal 4).

Muitos adolescentes do grupo focal 4 se mostraram com vontade de fazer
cursos técnicos como: automação, elétrica e mecânica. Disseram que a escola
contribui para que eles possam mudar de vida.
Não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo.
Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar.
Não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não
ama não compreende o próximo, não o respeita (FREIRE, 1985, p.
29).

Em relação aos sonhos para o futuro, os 4 (quatro) adolescentes
demonstraram ter expectativas, desejo de conquistas profissionais e pessoais, como
a maioria dos adolescentes dos grupos focais: “Formar família, ter mulher e casar,
ser ajudante de pedreiro, estudar” (entrevistado 3, 17 anos). “Trabalhar com meu
pai, largar o tráfico e cuidar do meu filho de 2 anos” (entrevistado 2, 15 anos). “Ser
jogador de futebol” (entrevistado 1, 14 anos).
Trabalhar e terminar os estudos. A Igreja Universal e a Católica ajuda
a gente a refletir sobre a vida. Tenho 2 filhos, uma filha com 4 anos e
um filho com três meses. Porque aqui é a minha segunda passagem,
fiquei um tempo, depois fui solto, fiquei 4 meses na rua e depois o
juiz entendeu que tinha que voltar (entrevistado 4, 20 anos).

Ressalta-se que os adolescentes têm seus sonhos de construção pessoal de
maneira positiva, sempre abertos ao outro, sabendo da importância do convívio
social, familiar e religioso:
A totalidade do ser humano é a direção e o fim de toda a natureza,
como também, de toda a realidade. Ele completa o seu ser no amor,
a essência do seu bem e a verdade do seu ser. Assim, significa dizer
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que é um ser transcendental, que ultrapassa o seu ser e se descobre
no outro (GASPARET, 2013, p. 68)

O ser humano é o grande produtor de sua própria existência, no entanto para produzir a si mesmo - é necessário se relacionar com os outros, tornando-se,
ao mesmo tempo, produtor e produzido (CODO, 1994). A convivência social é um
compartilhamento de experiências sociais, acontecimentos e pessoas, portanto, um
conviver marcado pela convergência e pelo conflito.
É por meio da realidade que vivemos que passamos a olhar o mundo que nos
rodeia e aprendemos a nele sobreviver, a administrar nossa realidade e a enfrentar
nossos conflitos. Dessa forma, nossas decisões são tomadas de acordo com as
representações sociais que elaboramos ao longo da vida. Os surgimentos dessas
representações estão diretamente relacionados às construções dos significados que
vão sendo configuradas por meio das nossas relações, formações e informações
que dispomos.
A figura 10 a seguir demonstra jovens do CENSE Campos participando de um
curso de capacitação técnica na área de tecnologias inovadoras.
Figura 10 - Jovens do Cense Campos recebem curso na área da Construção Civil

Fonte: Novo Degase. Divulgação em 29/10/2015

“A unidade recebeu, por meio da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer (Cecel), o caminhão-escola da ArcelorMittal, que viaja por todo o país
promovendo treinamentos sobre a construção civil” (Novo Degase). Esse curso
ocorreu no ano de 2015, porém iniciativas como essas são importantes para
despertarem o interesse, o encantamento e a vontade de mudança nesses
adolescentes, por isso devem ocorrer periodicamente.
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CONCLUSÃO

Os adolescentes, em conflito com a lei, carregam grandes preconceitos e
paradigmas que foram sendo construídos socialmente ao longo da história. Eles
foram segregados e marginalizados durante muitos anos em nossa sociedade. Foi
construído um pensamento de que eles devem ser submetidos a tratamentos super
rigorosos, de forma vingativa. Esses tipos de comportamentos foram ficando cada
vez mais constantes, agressivos e indignos que acarretaram no fechamento do SAM
e da FEBEM.
Ressalta-se que, apesar de haver no ordenamento jurídico legislações
específicas de proteção aos direitos de crianças e adolescentes, especificamente
para os que estão em conflito com a lei, ainda é possível encontrar marcas
acentuadas de vigência do “modelo FEBEM”, como: superlotação das unidades de
internação; condições insalubres; práticas punitivas e até de torturas praticadas
pelos agentes.
As medidas socioeducativas norteadas pelo SINASE devem garantir ao
adolescente, em sua execução, a proteção, prevenção e promoção de saúde,
lembrando que a educação faz parte de uma vida saudável da criança e do
adolescente.
A privação de liberdade é útil em casos de vivência infracional muito intensa,
em que uma providência de força se mostra como único instrumento capaz de
romper com o círculo vicioso da infração. O argumento legal é de que o jovem
precisaria isolar-se, forçadamente, de seu meio, para que esse distanciamento
pudesse proporcionar uma reflexão sobre seu estilo de vida e sobre os atos
praticados.
O entendimento da lei é de que situação extrema e dolorosa de privação de
liberdade pode fazer com que o jovem, temendo passar por isso novamente, deixe
de cometer novos atos. Existe a ideia de que, quanto maior a adesão à medida, o
tempo de privação de liberdade será menor, podendo essa compensação funcionar
como motivadora para o adolescente engajar-se em atividades úteis e saudáveis,
visando a um projeto de vida socialmente ajustado.
A medida socioeducativa de internação tem como consequência somente a
privação do direito de liberdade de ir e vir do adolescente, perdendo ele o direito de
organizar seu cotidiano segundo seus critérios e/ou de seus pais, enquanto a
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medida durar. Todavia, a medida deve manter intocados todos os demais direitos do
adolescente, salvo se a sentença fizer tal limitação, destacando que o juiz não pode
limitar mais direitos do que a lei permite.
Importa destacar que o adolescente, em conflito com a lei, não representa um
problema em si para a sociedade. O verdadeiro problema está na verificação de
como o Estado tem se organizado e se direcionado em suas ações políticas para
lidar com essas pessoas.
Reconhecemos que existem fatores e acontecimentos institucionais que
ferem os direitos humanos, sociais e individuais desses adolescentes, indo,
inclusive, contra o princípio da dignidade humana e até mesmo do mínimo
existencial, protegido pela nossa Constituição Federal de 1988.
Todavia, pudemos constatar que fatores positivos também foram encontrados
nesse espaço, que são capazes de transformar a vida desses adolescentes,
construindo novas subjetividades, pensamentos e atitudes.
A falta de espaço físico para melhor acomodar esses adolescentes, a falta de
alimento, água, capacitação para os agentes socioeducadores, apontam para uma
deficiência de investimento financeiro do próprio Estado. Contrapondo a isso,
recursos humanos indicam que uma mudança de atitude nesses espaços é possível
acontecer.
Um dos próprios agentes socioeducadores do CENSE reconheceu que o
mundo vivido por esses adolescentes, em conflito com a lei, é quase que
impenetrável, pois eles não permitem que qualquer pessoa entre e participe dele. No
entanto, para conseguir uma verdadeira comunicação com eles, é necessário
conhecer esse mundo.
Os socioeducadores foram sujeitos importante e relevantes para a
compreensão do olhar sobre a educação dentro do ambiente institucional do
CENSE. Já os professores foram considerados por meio das falas dos próprios
adolescentes internos, que os mencionaram várias vezes durante a pesquisa.
Constatamos que os professores da Escola Estadual José do Patrocínio,
localizada dentro do CENSE, conseguiram adentrar nesse mundo quase que
inviolável e, por isso, conseguiram e conseguem estabelecer uma comunicação mais
eficaz com esses rapazes, passando conhecimento, respeito, valores sociais e
éticos.
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Como observado, os atuais professores dessa instituição não precisam ficar
preocupados em vestir uma capa de proteção contra os adolescentes internos,
mudando seus hábitos comportamentais como a maneira de andar, vestir ou falar.
Esses professores mostraram que estabelecer um vínculo de confiança com os
adolescentes é possível de acontecer, porque eles conquistaram o respeito, a
admiração e o cuidado desses garotos a partir do momento em que eles também se
sentiram cuidados, valorizados e respeitados pelos educadores. A visão dos
professores, de que devemos tratar todas as pessoas com dignidade, muito contribui
para a eficácia da medida socioeducativa.
O orientador da medida, desde que cumpra adequadamente seu papel, pode
ser pessoa de referência importante para o adolescente, algo com elevado potencial
pedagógico. A tarefa de pensar sobre sua vida, ver o que pode ser nela melhorado,
agir de forma planejada, é algo que dá significado existencial para o adolescente e
favorece a consciência de cidadania. Pensar a prática infracional nesse contexto
maior garante a sensação, no jovem, de que está sendo responsabilizado pelo que
fez.
Apontamos também para a importância do respeito, acolhida, compreensão
do professor para com cada aluno e também para com a sua realidade social,
fazendo uma aproximação de saberes.
Vimos que essa maneira de ensinar contribui significativamente para a
permanência do aluno em qualquer espaço escolar. O modo como os professores do
CENSE enxergam a escola naquele lugar, como uma comunidade específica de
aprendizagem, com suas particularidades e diversidades, deve ser multiplicado e
divulgado para tantas outras comunidades escolares do nosso país.
Constatamos que foi em um espaço de confinamento, de privação de
liberdade, que muitos adolescentes puderam descobrir o significado positivo da
educação e da escola, por meio de uma equipe educacional comprometida com o
valor do ser humano. Alguns adolescentes puderam perceber a dimensão
libertadora do conhecimento, do aprendizado, da reflexão e do reconhecimento do
próximo e de si mesmo.
Contudo, a pesquisa demonstrou que a maioria dos adolescentes que
participou da pesquisa tem uma visão negativa da medida socioeducativa de
internação, destacando, principalmente, as falhas da instituição, comparando-a com
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uma prisão, pois relataram falta de espaço, de água, de alimento, de oportunidade
para estudar, de maus-tratos, entre outros.
No entanto, lembramos que uma prisão também deve ser um espação de
reinserção social que tem a função de preparar o sujeito para ser inserido
novamente na sociedade, não devendo ferir direitos constitucionais e fundamentais
dos seres humanos, como falta de alimento, superlotação, entre outros. Mas parece
que já está no imaginário social que na cadeia tudo é permitido, todo tratamento
desumano acontece e é aceitável. Isso é um verdadeiro contrassenso dentro de uma
sociedade que almeja a justiça, a paz, a liberdade e a não violência. Dessa forma,
continuamos produzindo olhares de vingança sobre os adolescentes, jovens e
adultos que cometem atos delituosos, contribuindo com a produção de mais
violência.
Diante dos equipamentos de privação de liberdade que temos no Brasil, tanto
para adultos quanto para adolescentes, cada um com suas particularidades,
precisamos refletir sobre o que realmente se almeja atingir com o modo de agir para
com as pessoas usuárias desses equipamentos.
Os adolescentes não conseguem perceber que a medida socioeducativa de
internação tem um caráter sancionatório e outro pedagógico e que tudo isso é
cumprido em um mesmo espaço, fazendo parte da medida.
Apesar de os adolescentes, em conflito com a lei, não compreenderem a
medida socioeducativa de internação como um mecanismo educativo e possível de
uma mudança de vida, vimos na pesquisa que existe uma possibilidade de incentivar
esses rapazes a uma ressocialização, a uma vida diferente da que levavam, pois,
praticamente todos os envolvidos na pesquisa, elogiaram o ambiente escolar, as
visitas das igrejas e os momentos de lazer.
Algumas ilegalidades nesse espaço foram verificadas, como alguns
posicionamentos de posturas vingativas, ou a falta de água, mas também foram
encontrados

espaços

que

valorizam

os

adolescentes

enquanto

pessoas,

estimulando seu desenvolvimento pessoal e social, contribuindo com o caráter
pedagógico da medida.
Contudo, os adolescentes não entendem esses ambientes como parte
integrante da medida socioeducativa, como oportunidades oferecidas a eles pelo
Estado e Sociedade, separando as atividades que os valorizam como pessoas da
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vivência dentro dos alojamentos que, muitas vezes, é desumana, como se só essa
última experiência fosse a medida socioeducativa de internação.
Constatamos também que a maioria dos adolescentes internos na unidade do
CENSE de Campos dos Goytacazes atribui à escola a oportunidade de um futuro
diferente. Os sonhos de obterem profissões reconhecidas pela sociedade vão sendo
construídos e vistos como possíveis de serem alcançados, após a conscientização
da importância de obterem aprendizado, estudo e conhecimento.
Assim, percebemos e entendemos que os adolescentes, em conflito com a lei,
que estão cumprindo medida socioeducativa de internação e que participaram dessa
pesquisa, também são capazes de fazer seus projetos de vida, de criarem
expectativas, de desejarem ser reconhecidos socialmente, de sonharem com um
futuro melhor, de construir uma família, como a maioria dos adolescentes.
Por isso, esses pensamentos e visões devem ser despertados e incentivados,
juntamente com o favorecimento do desenvolvimento de uma maior autonomia de
cada adolescente, para que possam ter a possibilidade de construção de suas vidas
e identidades com liberdade.
Concluímos que, para os adolescentes participantes dessa pesquisa, o
estudo e a escola têm um significado muito positivo em suas vidas, de possibilidades
de novos caminhos, de abertura social. Em contrapartida, não verificamos a
possibilidade de todos participarem, imediatamente após a internação, do espaço
escolar, tendo em vista a superlotação da unidade.
Verificamos, também, que muitos garotos tiveram e têm a oportunidade de
conhecer verdadeiramente o espaço educacional, com um sentido pessoal, no
momento em que passam pelo Centro de Socioeducação, quando estão cumprindo
a medida socioeducativa de internação, pois não estavam na escola antes de
estarem na unidade, nem encontravam motivos para frequentá-la. Muitos, inclusive,
mostraram o desejo de continuarem os estudos, mesmo fora da instituição de
internação.
Entendemos que, após a passagem pela escola estadual José do Patrocínio,
no CENSE Campos, o conhecimento, a escola, passaram a ter um sentido de
transformação para os adolescentes. O sentido da escola descoberto por muitos
adolescentes privados de liberdade é libertador.
Dessa forma pretendemos, em um futuro, dar continuidade a pesquisa, para
aprofundarmos a questão do acesso e permanência à educação dos adolescentes
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em conflito com a lei e que cumprem a medida socioeducativa de internação, pois
muitas indagações, questionamentos e reflexões foram levantadas nesse âmbito, e a
pesquisa por seus limites de tempo, diante de muitas demandas e autorizações, não
pode se aprofundar, apenas deixar um caminho aberto para novos estudos e
possibilidades e construção de novos olhares.
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Direitos humanos e o
direito à permanência na educação de adolescentes em conflito com a lei”. Você foi
selecionado devido à importância de ouvir a opinião de adolescentes que estão, no
momento, cumprindo medida socioeducativa de internação em uma das unidades do
DEGASE, no que se refere ao direito de acesso e permanência na escola.
A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o
pesquisador ou com a instituição.
O objetivo geral deste estudo é analisar os significados que os jovens em
conflito com a lei, e que cumprem medidas socioeducativas dão à educação e se
existe possibilidade concreta para que os mesmos permaneçam na escola, mesmo
cumprindo uma medida de internação, restritiva de liberdade.
Os riscos relacionados a sua participação são inexistentes. Caso tenha
alguma despesa e/ou sofra algum tipo de dano proveniente de sua participação na
pesquisa você terá o direito de ser ressarcido e/ou indenizado pelo(s)
pesquisador(es) responsável(is) e instituição proponente.
A sua participação nesta pesquisa contribuirá para a elaboração de uma
dissertação de mestrado e trará contribuições para o tema, podendo embasar,
futuramente intervenções mais eficazes. Por isso ela é de grande importância e
consistirá em responder algumas perguntas feitas individualmente, ou em grupo,
pelo entrevistador.
As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e
asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de
forma a possibilitar sua identificação. Seu nome não será revelado, o que nos
interessará serão os fatos relatados. Se você consentir, a entrevista será gravada e,
posteriormente, transcrita e, logo após, destruída.
Você receberá uma cópia deste termo, no qual consta o telefone e o endereço
institucional do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e
sua participação, agora ou a qualquer momento.

______________________________________
Nome e assinatura do pesquisador

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na
pesquisa e concordo em participar.

________________________________________
Sujeito da pesquisa
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APÊNDICE 2 – Entrevistas Semiestruturadas

Mestranda: Paula Márcia Seabra de Sousa.
Local: Centro de Socioeducação (CENSE) Professora Marlene Henrique Alves.
Público Alvo: Jovens em conflito com a lei entre 14 a 18 anos, que cumprem
medida de internação no Cense.
Data: 13 de julho de 2018.
Hora: Das 9h às 11:30h.
Orientador: Gerson Tavares do Carmo.
Coorientador: Murialdo Gasparet.
Observação: Não foi permitida a utilização de gravadores, porém ouve o auxílio do
coorientador nas anotações das entrevistas.

1º Entrevistado, 17 anos
01. Há quanto tempo está cumprindo essa medida socioeducativa?
R: Há dois nos.
02. O que você entende por uma medida socioeducativa?
R: É cadeia mesmo, de verdade.
03. Você estudava antes de entrar aqui? E agora, você estuda na escola daqui?
R: Antes de entrar aqui eu estudava no Ginásio, escola municipal. Também estudo
aqui, não tenho paciência de ir pra escola aqui.
04. Você acredita que a escola pode te ajudar em alguma coisa na sua vida?
R: Ajuda a ficar mais tranquilo, viver mais, ficar mais junto da família.
05. Como você enxerga a escola neste Centro Socioeducativo?
R: A escola da rua é melhor, daqui parece cadeia também, cheia de grade.
06. O que você entende pelo direito à educação?
R: Não soube responder.
07. Qual educação você gostaria de receber?
R: Na rua a escola toda é conhecida, você tem amigos, meninas...
08. Você tem sonhos para seu futuro? E você acha que a educação poderia
contribuir para a realização de suas metas?
R: Formar família, ter mulher e casar, ser ajudante de pedreiro, estudar.
2º Entrevistado, 15 anos.
01. Há quanto tempo está cumprindo essa medida socioeducativa?
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R: Dois meses. Primeira passagem.
02. O que você entende por uma medida socioeducativa?
R: Não tem nada disso, é uma prisão.
03. Você estudava antes de entrar aqui? E agora, você estuda na escola daqui?
R: Estudava e estava no 6º ano. Ainda não estou na escola aqui.
04. Você acredita que a escola pode te ajudar em alguma coisa na sua vida?
R: Acho que pode me ajudar a melhorar.
05. Como você enxerga a escola neste Centro Socioeducativo?
R: Não frequento a escola.
06. O que você entende pelo direito à educação?
R: Não soube responder, mesmo explicando não acredita.
07. Qual educação você gostaria de receber?
R: Não soube responder.
08. Você tem sonhos para seu futuro? E você acha que a educação poderia
contribuir para a realização de suas metas?
R: Trabalhar com meu pai, largar o tráfico e cuidar do meu filho de 2 anos.
3º Entrevistado, 14 anos.
01. Há quanto tempo está cumprindo essa medida socioeducativa?
R: 2 meses e 14 dias.
02. O que você entende por uma medida socioeducativa?
R: Não sabia o que era uma medida socioeducativa e depois disse que estava numa
prisão.
03. Você estudava antes de entrar aqui? E agora, você estuda na escola daqui?
R: Estudava no Lions 1 e estava no 6 ano. Estudo no CENSE.
04. Você acredita que a escola pode te ajudar em alguma coisa na sua vida?
R: Não soube responder.
05. Como você enxerga a escola nesse Centro Socioeducativo?
R: Boa, mas cada um poderia ter seu caderno, caneta (a daqui é ruim).
06. O que você entende pelo direito à educação?
R: É um direito.
07. Qual educação você gostaria de receber?
R: Gosto da escola e também dos momentos de oração oferecidos por católicos e
protestantes, participo sempre quando tem
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08. Você tem sonhos para seu futuro? E você acha que a educação poderia
contribuir para a realização de suas metas?
R: Gostaria de ser jogador de futebol. Recebo sempre visita da família.
4º Entrevistado, 20 anos
01. Há quanto tempo está cumprindo essa medida socioeducativa?
R: 1 ano e 2 meses.
02. O que você entende por uma medida socioeducativa?
R: Cadeia de menor.
03. Você estudava antes de entrar aqui? E agora, você estuda na escola daqui?
R: Não estudava antes. Estudo aqui e estou no 9º ano.
04. Você acredita que a escola pode te ajudar em alguma coisa na sua vida?
R: A escola abriu a minha mente.
05. Como você enxerga a escola neste Centro Socioeducativo?
R: A diretora é gente boa, tratamento com respeito, muito bom.
06. O que você entende pelo direito à educação?
R: A escola dá um incentivo pra continuar a vida.
07. Qual educação você gostaria de receber?
R: A escola como está tá bom, tem filme, videogame, festa junina, recreação,
educação física, matemático.
08. Você tem sonhos para seu futuro? E você acha que a educação poderia
contribuir para a realização de suas metas?
R: Trabalhar e terminar os estudos. A Igreja Universal e a Católica ajuda a gente a
refletir sobre a vida. Tenho 2 filhos, uma filha com 4 anos e um filho com três meses.
Porque aqui é a minha segunda passagem, fiquei um tempo, depois fui solto, fiquei 4
meses na rua e depois o juiz entendeu que tinha que voltar.
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APÊNDICE 3 – Grupos Focais

Mestranda: Paula Márcia Seabra de Sousa.
Local: Centro de Socioeducação (CENSE) Professora Marlene Henrique Alves.
Público Alvo: Jovens em conflito com a lei entre 14 a 18 anos, que cumprem
medida de internação no Cense.
Data: 30 de abril de 2018.
Hora: Das 8:30 às 13h.
Primeiro Moderador: Paula Márcia Seabra de Sousa.
Segundo Moderador: Murialdo Gasparet.
Observadores: Não teve por se tratar de uma instituição fechada, onde uma equipe
de pesquisa grande não é bem vista e a vigilância sobre nosso trabalho poderia ser
maior, prejudicando os resultados.
Tópicos levantados: Importância da Escola e do Estudo; Educação; Motivação
para Estudar; A Escola/Estuda antes e durante a internação; Frequência na Escola;
Futuro.

1º Grupo Focal:
Integrantes: 9 internos de 14 e 15 anos.
Foi fornecida uma folha em branco com um lápis, para que eles pudessem
escrever sobre o que achavam sobre a escola.
De imediato, apenas um menino não quis escrever algo, porém cruzou
olhares com outros que iriam escrever e que, talvez, por isso, desistiram de escrever
algo. Desse primeiro grupo, quatro meninos escreveram suas opiniões sobre a
escola.
“A escola é boa, porque ajuda a gente a esquecer dos problemas que temos
na rua e também das coisas de comer”.
Os meninos sentem fome, pois o café da manhã é às 7h, com um pão
pequeno e leite; o almoço é às 11h, tendo um pequeno lanche à tarde, e a janta às
17h. A maioria disse sentir fome na internação.
“Eu acho a escola boa, a gente aprende a lê e a escrever, o tempo passa
mais rápido, distrai a mente, gosto das matérias. Estudar é sempre bom”.
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“A escola é uma coisa que distrai a mente, mas eu gosto da matemática que
dá para que eu chegue em algum lugar e para saber as coisas. Já o português serve
para a minha linguagem”.
“A escola é uma distração da mente e melhor do que ficar no alojamento sem
fazer nada, senão estressa. Sem a escola aqui seria mais chato do que é.”
Conversamos um pouco sobre a importância, o sentido de estudar, da escola
e todos disseram ser importante. Uns disseram que ajuda a arrumar um trabalho,
uma profissão, um afirmou que, até para o mundo do crime estudar é importante. Foi
afirmado “sem estudo a gente não é nada”
Eles entendem que a escola contribui para a formação deles, porém a maioria
não estava matriculada na escola antes da internação. Os que estavam, matavam
bastante aula. Disseram que a escola era cansativa.
Dentro da instituição, segundo esse grupo, nem todos os dias tem aula e os
alunos são divididos por série. Não é obrigatório frequentar a escola, porém, se a
pessoa não for, o agente desliga a televisão e o ventilador. Um menino argumentou
que para ele a escola da unidade não aponta para a esperança. Outro já disse que
pode contribuir quando eles saírem, pois vão estar com mais estudo, facilitando a
vida. Ainda um menino argumentou que só Deus para saber o que pode acontecer
quando eles saírem dali.
O grupo entende que a religião também “contribui para a educação” e gostam
de receber visitas das instituições religiosas, afirmando que elas “fazem a pessoa
resolver os problemas e ficar calmo”.
Quanto a parte social, quase todos reclamaram que recebem pouca visita e
que elas são muito curtas, apesar de entenderam que a interação social é muito
importante.
Dos nove meninos desse primeiro grupo, apenas 5 (cinco) falaram alguma
coisa, os outros 4 (quatro) se mantiverem calados o tempo todo, apenas
observavam com olhar fixo, aparência séria, sem expressar interesse ou
desinteresse.
2º Grupo Focal:
Integrantes: 8 internos de 16 e 17 anos.
Foi fornecida uma folha em branco com um lápis, para que eles pudessem
escrever sobre o que achavam sobre a escola.
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Da mesma forma como aconteceu no primeiro grupo, um dos meninos disse
em voz alta que não iria escrever nada no momento em que todos estavam
manifestando vontade de escrever. Com essa atitude, mais dois meninos não
quiseram escrever nada e um apenas disse que a escola era importante.
“Aqui nessa cadeia, funcionário bate. A comida é pouca, não enche. A mãe é
esculachada. A água é desligada, só liga a noite. Nossa alimentação é pouca. Tem
gente com tuberculose na cela. Tem 30 minutos de sol. Pouco tempo de visita. Não
pode lápis e caneta no alojamento”. Esse adolescente preferiu usar o espaço da
escrita para desabafar as injustiças que entende passar dentro da instituição.
“A escola é maneira, mas eu não gosto de uma pessoa falando na minha
cabeça, dá vontade de surtar. Só que algumas aulas são legais, mas isso é
importante para a nossas vidas, senão tiver estudo não tem nada”.
“A escola ajuda a gente em algo muito interessante em nossas vidas, com os
estudos a gente consegue nossos objetivos. Para muitos a escola e os estudos não
passam de uma brincadeira. Na adolescência, hoje, aqui aprendi muitas aulas, como
geografia, português, educação física, que eu vi que a gente na escola tem o
aprendizado, que tem a melhoria para o nosso futuro. A escola aqui é boa e legal,
tem professores que além de ensinar as matérias, respeita e trata a gente, não como
um menor infrator, não como aquele jovem que faz mal para a sociedade. O respeito
que os professores têm pela gente, que deixa a gente mais tranquilo. Enfim, isso é o
que eu acho da escola”.
“A escola é muito ruim, porque a professora é muito chata, fala muito e não
explica direito, porque chama muito tarde e não dá nada para comer e a gente fica
com fome. Não pode ir ao banheiro e nem beber água”.
“Escola é maneira, escola ajuda, escola aprende. Escola é o estudo e com ela
podemos chegar à faculdade, a fazer cursos e do curso ao emprego”.
No diálogo com os adolescentes foi dito e confirmado por outros meninos que,
assim que eles chegam ao CENSE, não são chamados para irem à escola, o que
demora, mais ou menos, cinco meses até serem chamados. Na verdade, isso
também ocorre porque não tem vaga para todos na escola e é preciso surgir uma
vaga para colocar outro menino no lugar.
Eles também reclamaram que comem pouco, dormem e acordam cedo.
Segundo os meninos, os espaços entre as refeições prejudicam nos estudos. Todos
concordam que estudar distrai a mente, porém, às vezes, eles são chamados e,
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outras vezes, não, mas não sabem dizer o motivo. Sabem que quem vem da “rua”
precisa aguardar a sua vez, até vagar um lugar para estudar. Disseram que estudar
os ajuda a progredir na vida. Um adolescente expressou a sua vontade de cursar
Direito. Alguns disseram que estudar é uma perda de tempo. Apenas dois desses
meninos estavam na escola antes de serem internados. No entanto, muitos disseram
que a escola pode ajudar no futuro.
Disseram que a maior parte dos professores são bons, mas, ao mesmo
tempo, disseram que mudariam alguns professores por outros mais alegres.
Entendem que a presença de pessoas de fora da instituição os ajuda na educação.
Assim como a presença das Igrejas contribuem para a formação pessoal, disseram
que elas fazem bem a eles, distrai a mente, saem da cela também. Alguns estavam
participando da pesquisa para sair um pouco da cela, “refrescar a mente”.
Disseram que a escola até é maneira, mas que todos os dias chega “preso”,
querendo dizer que não tem espaço para todos estudarem. Também é importante
registrar que não se sentem cumprindo medida socioeducativa, afirmando que a
instituição é uma prisão e que não tem nada de socioeducativa.
3º Grupo Focal:
Integrantes: 10 internos de 16, 17 e 18 anos.
Foi fornecida uma folha em branco com um lápis, para que eles pudessem
escrever sobre o que achavam sobre a escola.
Interessante observar que, nesse grupo, todos escreveram. Entendemos que,
um dos fatores que impulsionou a escrita, foi o fato de estarem mais adiantados nos
estudos. Assim, tiveram mais segurança para escrever, além de não ter tido
ninguém no grupo com domínio sobre o outro, isto é, indicando para escrever, ou
não. Assim os meninos se expressaram:
“Eu, assim, não gosto da diretora, mas na rua eu acho mais melhor. Você se
acha mais melhor. Você se acha com mais gosto de fazer dever. Em casa, porém,
desanima estudar, porém eu não estudava, eu sou muito sem graça”. Aqui pode ser
observado que a baixa autoestima desse adolescente é disfarçada e escondida por
meio da relação de poder na qual ele precisa se achar “o bom”, talvez, pelo
reconhecimento dos outros. Na internação, essa máscara é retirada, além da
autoridade e poder estarem nas mãos dos agentes, fazendo com que a baixa
autoestima apareça mais claramente, podendo até mesmo ser reforçada e não
trabalhada. Esse adolescente voltará ao convívio social, talvez, com a autoestima
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ainda mais baixa, necessitando de um reforço positivo, ou melhor, falso positivo
ainda maior, uma “máscara” mais rígida.
“A escola é legal, é boa, é divertido. A pessoa fica esperta. A professora trata
a gente bem, como da casa, ajuda a gente muito mesmo”.
“Sobre a escola, aprendi muitas coisas, as professoras são educadas, trata a
gente com respeito, a gente também respeita elas. Só que eu acho que tinha que
melhorar é que podia deixar a gente levar as coisas de estudo para dentro das
celas, seria bom, também, porque passa o tempo mais rápido indo estudar, por isso
motiva a gente a estudar”.
“A escola que estudo traz para mim muitas coisas boas, aqui aprendo mais
coisas sobre o meu redor, aprendo coisas sobre o meu país, o Brasil, e muito mais,
aprendo também sobre a sociedade, aprendo regras que devemos seguir. Além
disso, tem professores excelentes, que sabem ensinar seus alunos. Aqui aprendo
também a ter respeito com as pessoas e muito mais”.
“Eu acho que a escola faz muito bem para a gente, ensina a gente muito bem
sobre a educação. Os professores são ótimos, muito legais, tratam a gente com
muito respeito. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar, eu aprendi muita
coisa. A escola ajuda a gente a mudar de vida, ela incentiva a gente pessoa melhor.
Isso é o que eu acho da escola.”
“A escola representa para mim, que ela ensina aqui o que a gente não sabe e
traz novidade nova pra gente. Na escola a educação é uma forma de ajuda pro que
precisa, descobrindo coisas novas e diferentes e muitas das vezes a gente precisa e
dá um incentivo pra dar um passo, porque senão tiver motivo ou um empurrão a
gente não consegue persistir ou mesmo continuar. A escola é uma forma de
educação e ensina quem precisa e trás novas ideias e talentos”.
“A escola é tudo de bom pra nós e faz a gente aprender muitas coisas de
bom, ensina até respeito, ensina como deve tratar os professores. Ela ajuda a
incentivar a gente a ser alguém na vida. Ajuda muito a aprender”.
“A escola é tudo de bom, eu aprendi muitas coisas com a escola daqui. A
professora trata a gente muito bem”.
“A escola é um lugar que os jovens aprende a ler e escrever, para que possa
ajudar no trabalho depois de terminar os estudos. A gente pode fazer os cursos para
arrumar um trabalho melhor”.
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“Tipo assim, me chamaram para a escola uma vez, mas a escola é aonde
você aprende a ler e a escrever, conviver com outras pessoas. Primeiramente vou
para a escola para estudar para mim aprender e para mim ser alguém na vida, fazer
um faculdade ou um curso e ter um emprego bom. A escola hoje em dia incentiva
muitas coisas, tira você da rua, ocupa um tempo”.
Continuando a nossa conversa com esse grupo, eles expressaram que
entende ser a educação algo muito importante para a vida, “bacana”, ressaltando o
tratamento com humanidade dos professores para com eles. Esse tipo de atitude
representa possibilidade de quebra de olhares e estabelecimento de vínculos, o que
é importante dentro de uma comunidade de aprendizado e troca de saberes. Além
disso, os meninos, a maioria, elogiaram a atual direção da escola, reconhecendo
que todos os tratam bem e que isso é muito importante para a educação.
Dos dez participantes, seis estavam na escola antes de serem internados.
Disseram que, quando são chamados para irem à escola do CENSE, sempre vão,
porém nem sempre são chamados. Um menino disso que já está interno há três
meses e só foi chamado uma vez, mas - antes de estar cumprindo a medida
socioeducativa - estava na escola.
Teve menino que disse que gostaria de ser bombeiro, outro que queria
trabalhar embarcado e outro ainda disse que tem vontade de ser veterinário. Todos
concordam que a educação é importante e que pode ajudar a construir um futuro
melhor para eles.
Também foi dito que o esporte é muito importante para a educação e que lá
eles só têm o futebol, que entendem ser uma atividade educativa, mas que nem
sempre são chamados para jogar.
Tivemos a oportunidade de observar o final de uma partida de futebol entre os
meninos e realmente eles se comportam de maneira diferente dos meninos que não
estão internados. Nessa partida, a média de idade aparente era de 17 anos, não
houve xingamento em nenhum momento, ninguém entrou na jogada de maneira que
pudesse machucar o outro, não havia juiz, mas eles mesmos, por iniciativa própria,
obedeciam às regras e reconheciam os erros.
Outra forma que eles reconhecem como contribuição para a educação é a
religião, eles gostam das visitas das igrejas, dizendo que a Igreja Universal está
presente todos os domingos. Disseram que essas visitas são muito importantes,
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independente da religião, pois “Deus é um só”. “A educação religiosa faz diferença,
imagina o mundo sem Deus?”
Os meninos declararam que enfrentam algumas dificuldades lá dentro como
alimentação, escassez de água, espaço físico, como, por exemplo, a superlotação,
onde cela com espaço para três meninos tem sete, nove e até dez meninos. Nesse
grupo, tinham 4 meninos reincidentes. Um menino disse, com orgulho, que já passou
de série duas vezes durante a sua internação de dois anos.
4º Grupo Focal:
Integrantes: 9 internos de 17 e 18 anos.
Foi fornecida uma folha em branco com um lápis, para que eles pudessem
escrever sobre o que achavam sobre a escola.
Desses nove meninos, dois não quiseram escrever e muitos, apesar de terem
escrito, não quiseram falar, disseram que já haviam escrito o que pensavam. Um
menino se destacou no grupo, falando bastante, escrevia e falava, afirmando que
gosta muito de fazer amizade e conversar, pois isso faz bem para a mente. Além
disso, foi observado que ele tinha certo domínio sobre o grupo, ficando bem à
vontade naquele espaço.
“A escola é um lugar maneiro onde a gente aprende educação, respeito e as
demais coisas, convivência uns com os outros. É um lugar onde a gente deixa as
diferenças de lado. Viemos aprender e não a discutir e nem brigar com ninguém.
Aprender a ter educação, porque também é através da escola que a gente aprende
a subir na vida para ser alguém e não só mais um que não presta na sociedade.
Também é o estudo a base de tudo na vida do ser humano porque o ser humano
sem estudo como ele consegue um emprego maneiro? Mas como eu falei o estudo
para a gente é a base de tudo na nossa vida e de qualquer ser humano do mundo.
Na escola a gente lida com mulheres bonitas e inteligentes, que a gente temos que
ter respeito a elas, pois são mães de família e etc. Então, temos que ter respeito a
elas e também aos professores homens, pois também são pai de família. Não tenho
muito mais o que falar. Sou [...] moro na comunidade [...] tenho 18 anos e vivi uma
boa educação, mas não soube dar valor, mas errar é humano. É isso que tenho a
falar”.
“O que a escola oferece e traz pra gente é a educação, um melhor ensino,
novas amizades, um futuro bom e etc. Temos as professoras, professor, que gostão
da gente mesmo sabendo que somos presidiários, temos os diretores da unidade,
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CENSE Campos, que nos traz eventos, esporte, cursos e novas atividades. Essa
escola daqui do CENSE me ajudou bastante, graças a Deus, me trousse mais
ensino das coisas que eu desperdiçava lá fora e me fez enxergar mais um pouco,
que sem o estudo nós não somos nada e que somos dependente dele. Cheguei na
unidade na quinta série, sexto ano, não sabia quase nada, mas quando comecei a
estudar aqui dentro minha autoestima de sabedoria aumentou, porque hoje estou no
1º ano do ensino médio e aprendi muitas coisas. Temos os diretores da escola que
também são umas pessoas maravilhosas, que nos ajudam bastante e etc. Temos
também os cultos religiosos que nos traz o ensino da palavra de Deus, que todos
nós precisamos e com tudo isso eu vou aprendendo mais um pouco sobre a vida do
bem, que temos que seguir e etc.! Etc... Mas é isso, tamo junto. Deus é fiel. Tudo
posso naquele que me fortalece. Fé no Pai”.
“As aulas são boas, mas precisam ser mais frequentes, porque tem poucos
professores, mas os poucos professores que têm no ensinam muito bem. O
comportamento dos alunos dentro da sala é tranquilo, todos respeitam o professor”.
“A escola ajuda muito a gente, a escola aqui e boa, mas não é como a escola
lá fora porque é extremamente diferente, mas é boa porque a gente aprende várias
coisas, também os professores também é bom com a gente e explica melhor a
matéria. Muita gente pensa que estudar não é bom, mas o estudo serve para muitas
coisas, porque a gente sem estudo não dá para ter um emprego melhor, dificulta
nossa vida e até prejudica o nosso trabalho. O estudo na minha vida eu acho que é
bom porque eu aprendo várias coisas e penso no meu futuro”.
“Eu acho que está sendo bom, mas pode melhorar, nem sempre chama pra a
escola. Pode melhorar nisso. Eu acho as professoras legais, também eles se
dedicam bastante nisso. É muito importante pra gente que se encontra preso aqui,
porque isso ajuda a gente a melhorar em algumas coisas. Porque também ficar
dentro de uma cela o dia todo, isso não é vida pra ninguém. Então a gente se
interessa bastante para estudar, porque também é melhor para gente, pra quando
sair daqui sair com o pensamento diferente, pra ir pra uma escola e continuar os
estudos, ter uma visão diferente dessa visão daqui da gente. A gente aprende várias
coisas pra que possamos mudar de visão de verdade, mas, na minha opinião, o
estudo aqui dentro não pode faltar pra ninguém, porque todos os estudos aqui
influenciam os adolescentes a chegar lá fora e continuar os estudos, como já
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aconteceu com muitos adolescentes que fizeram isso, mas para mim precisa
melhorar em algumas coisas sim...”.
“Tipo assim, a escola é tranquila, têm pessoas legais, principalmente, as
professoras, são muito bacanas, muito humildes. Então não tenho nada de mal para
falar da escola. Também a escola é melhor para nossa educação, mesmo porque,
as vezes, você sem o seu estudo, você não pode ser alguém melhor na sua vida.
Você não pode ter um serviço bacana. Tipo pra você ser um médico você tem que
ter um estudo maneiro, então é isso que tenho pra falar da escola e também você
aprende muitas coisas boas”.
“A escola aqui é importante pra gente e, principalmente, pra mim, porque eu
cheguei aqui na 6ª série e já estou no 2º ano do ensino médio. Ela me ajudou
bastante, tem ótimos professores, uma excelente diretora, que trata a gente com
carinho e respeito. Não tenho nada a reclamar deles. A unidade aqui onde eu se
encontro era bastante rígida, mas hoje em dia os funcionários se encontrão mais
tranquilos. É muito ruim ficar aqui longe da minha família e longe das pessoas que
eu amo. Eu sei que estou aqui pagando por um erro que eu cometi no meu passado,
mas esse tempo que eu me encontro privado da minha liberdade está servindo para
refletir na minha vida, ver onde está o erro, pra poder consertar quando eu sair
daqui. Eu sei que errar é humano, mas nunca é tarde para um novo recomeço. Hoje
em dia eu tenho ótimos objetivos de vida, tenho pensamento diferente, pensamentos
que mais na frente podem me dar um ótimo futuro, porque eu já estou ficando adulto
e estou perdendo tudo de bom na minha família, o crescimento dos meus irmãos e
toda a minha juventude aqui nesse inferno. Gostei muito de conversar com vocês e
conhecer vocês também Murialdo e Paula, foi um prazer imenso e espero que vocês
voltem mais vezes, eu me chamo [...]. Fica com Deus e que Deus te abençoe! Volte
sempre! Liberdade vai chegar!”.
Nesse grupo teve logo um líder que cruzou os braços e nos perguntou se
podíamos explicar o que eles estavam fazendo ali e porque foram escolhidos e
chamados. Aproveitamos a oportunidade para fazer as apresentações, explicar a
pesquisa, deixar claro que ninguém estava obrigado a responder nada, ou a
participarem do grupo e que isso não acarretaria prejuízo a eles.
Eles disseram que a educação é desde a rua, vem de pai e mãe e que são as
escolhas que fazem com que eles cometam erros. Disseram que a diretora os trata
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muito bem e que naquele lugar eles têm a oportunidade de concluir os estudos.
Antes da internação, apenas um estudava em uma escola, e à noite.
Quanto à educação religiosa, disseram que vale a pena para quem se
interessa, que é importante, que os integrantes da religião os ajudam e os animam,
independentemente da denominação religiosa.
Muitos adolescentes se mostraram com vontade de fazer cursos técnicos,
como: automação, elétrica e mecânica. Disseram que a escola contribui para que
eles possam mudar de vida.
Entendem que os agentes querem oprimir as suas vozes, ameaçando-os,
inclusive a seus familiares. Mas eles sabem que ninguém pode prender seus
pensamentos.
Nesse grupo teve um menino que já era a sexta passagem dele pela
instituição, porém em nenhum momento foi questionado o porquê dessas
reincidências, a possibilidade de falha da medida socioeducativa, da forma de
tratamento dada pela instituição. Mudar paradigmas já fortemente enraizados
significa sair do comodismo e tentar fazer diferente. Isso requer muito trabalho.
Apesar disso tudo, um adolescente concluiu: “reconhecer o erro é importante
para mim”, assumindo que eles “fazem sofrer as pessoas que mais gostam”.
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