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RESUMO	

	

A	 tese	 resulta	 de	 uma	 pesquisa	 com	 dois	 grupos	 de	 agentes	 responsáveis	 pela	

aplicação	de	medidas	socioeducativas	a	adolescentes	em	conflito	com	a	lei.	O	primeiro	

grupo	é	responsável	pelas	medidas	restritivas	de	liberdade	em	centros	de	internação.	

O	 segundo	 acompanha	 as	 medidas	 de	 prestação	 de	 serviço	 à	 comunidade	 e	 de	

liberdade	 assistida	 nos	 centros	 de	 referência	 em	 assistência	 social.	 Trata‐se	 de	 uma	

análise	 sobre	 as	 percepções	 desses	 profissionais	 a	 respeito	 da	 experiência	 de	 seu	

trabalho,	da	relação	que	estabelecem	com	adolescentes,	das	explicações	que	elaboram	

sobre	 os	 motivos	 dos	 mais	 jovens	 se	 envolverem	 em	 atos	 infracionais	 e	 a	

representação	que	fazem	da	legislação	sobre	crianças	e	adolescentes.	Através	de	uma	

abordagem	 qualitativa,	 considerou‐se	 um	 conjunto	 de	 entrevistas	 com	 cada	 grupo	

como	 fonte	 de	 dados	 para	 a	 análise.	 Foram	 utilizadas	 também,	 apenas	

contextualmente,	informações	quantitativas	que	descrevem	o	quadro	geral	do	sistema	

socioeducativo.	 Resultou	 desse	 esforço	 analítico	 a	 compreensão	 de	 que	 o	 meio	

fechado	reproduz	o	problema	da	sujeição	criminal,	enquanto	o	meio	aberto	reproduz	

a	 lógica	da	 inclusão	marginal.	A	partir	desse	contexto,	observou‐se	a	maneira	como	

cada	 grupo	 constrói	 uma	 narrativa	 que	 dá	 sentido	 às	 suas	 ações	 e	 elaboram	

categorias	que	os	diferenciam	dos	mais	jovens	enquanto	rotulam	esses	adolescentes.	

	

Palavras‐chave:	 Sujeição	 Criminal,	 Inclusão	 Marginal,	 Adolescentes,	 Sistema	

Socioeducativo.	
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ABSTRACT	

	

This		thesis	is	the	outcome	of	a	research	with	two	groups	of	agents	responsible	for	

social	education	measures		to	adolescents	in	conflict	with	the	law.	The	first	group	is	

responsible	for	the	restrictive	measures	of	liberty	in	detention	centers.	The	second	

keeps	 track	 of	 community	 service	 provision	 and	 assisted	 liberty	 measures	 in	

reference	 centers	 for	 social	 assistance.	 This	 is	 an	 analysis	 of	 these	 professionals	

perceptions	 about	 their	 work	 experience,	 the	 relationship	 established	 with	

teenagers,	 their	explanations	about	 the	reasons	of	 the	engagement	of	 teenagers	 in	

infractional	 acts	 and	 their	 representation	 about	 legislation	 on	 children	 and	

adolescents.	Through	a	qualitative	approach,	an		interviews	set	was	considered	with	

each	group	as	data	source	for	the	analysis.	Also	quantitative	INFORMATION	which	

describes		the	general	framework	of	the	socio‐educational	system	were	used	ONLY	

contextually.	This	analytical	effort	resulted	in	the	 	comprehension		that	 	the	closed	

environment	 reproduces	 the	 criminal	 liability	 	 problem,	 	 while	 the	 open	

environment	 reproduces	 the	 logic	 of	marginal	 inclusion.	 From	 this	 context,	 it	was	

observed	 the	 	way	how	each	 group	builds	 a	narrative	 that	 gives	meaning	 to	 their	

actions	 and	 elaborate	 categories	 that	 differentiate	 them	 from	 the	 young	 people	

while	label	these	adolescents.	

	

Keywords:	 criminal	 liability,	 Marginal	 Inclusion,	 Adolescents,	 Socio‐educational	

System.	
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Da	teoria	

	

As	 abordagens	 sociológicas	 sobre	 a	 interação	 social	 entre	 grupos	 e	 os	

mecanismos	 de	 rotulação	 das	 alteridades	 priorizam	 a	 condição	 de	 indivíduos	

rotulados.	É	o	caso	de	Becker	(2008),	que	etnografou	a	sociabilidade	que	envolvia	o	

uso	de	maconha	entre	músicos	de	jazz	na	cidade	de	Chicago.	A	sua	pesquisa	revelou	o	

modo	 como	 outros	 grupos	 classificava	 os	 usuários	 da	 cannabis	 como	maconheiros.	

Isso	 foi	 feito	 considerando	 a	 percepção	 dos	 próprios	músicos	 e	 suas	 narrativas	 de	

como	ingressaram	na	rotina	dos	eventos	noturnos	e	do	consumo	de	maconha.	Dessa	

forma,	o	estudo	analisou	o	processo	de	rotulação	a	partir	dos	indivíduos	rotulados.	

Aproximando	a	abordagem	da	labeling	theory	das	pesquisas	brasileiras,	temos	

as	pesquisas	de	Misse	(1999),	que	a	partir	dos	estudos	sobre	a	criminalidade	urbana	e	

a	 dinâmica	 dos	 processos	 de	 incriminação	 judicial,	 elaborou	 o	 conceito	 de	 sujeição	

criminal.	 Trata‐se	 da	 condição	 em	 que	 jovens	 negros	 e	 pobres	 residentes	 nas	

periferias	 de	 grandes	 cidades	 do	 Brasil	 são	 colocados	 pelo	 sistema	 de	 justiça.	 Esse	

grupo	é	discriminado	não	apenas	por	outros	 indivíduos,	mas	pelo	próprio	processo	

institucional,	que	dispõe	de	mecanismos	seletivos	e	previamente	incriminatórios	para	

lidar	com	jovens	que	se	enquadram	nesse	perfil	social.	

Novamente,	 tem‐se	 uma	 análise	 que	 prioriza	 a	 condição	 do	 sujeito	 colocado	

como	outsider.	No	caso	de	Misse	(1999)	e	das	pesquisas	que	lançam	mão	da	ideia	de	

sujeição	 criminal,	 opta‐se,	 geralmente,	 por	 compreender	 esse	 processo	 a	 partir	 das	

falas	dos	sujeitos	considerados	subalternos,	como	classificados	por	esse	autor.	Assim,	

reelaboram‐se	narrativas	sociológicas	a	partir	da	percepção	dos	próprios	 indivíduos	

submetidos	ao	assujeitamento	das	relações	de	acusação	social,	que	podem	ser	formais	

ou	informais,	existindo	dentro	e	fora	dos	processos	jurídicos.	

Outra	perspectiva	 teórica	que	auxiliará	nossa	discussão	 lida	 com	a	noção	de	

inclusão	 marginal,	 elaborada	 por	 Demo	 (2007).	 Trata‐se	 de	 uma	 categoria	

interpretativa	 para	 se	 analisar	 a	 maneira	 das	 instituições	 promoverem	 a	 inclusão	

social.	 Para	 Demo	 (2007),	 a	 atuação	 do	 Estado	 brasileiro	 no	 sentido	 de	 reduzir	 as	

desigualdades	 sociais	 com	 programas	 assistenciais	 focalizados	 tem	 como	 resultado	
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uma	 inserção	 parcial	 dos	 grupos	 mais	 pobres	 da	 população.	 A	 faixa	 populacional	

beneficiada	pelas	iniciativas	estatais	consegue	obter	melhorias	nas	condições	de	vida,	

mas	 continuam	 à	 margem	 da	 distribuição	 dos	 bens	 socialmente	 produzidos	 e	 do	

acesso	 a	 serviços	 públicos.	 Isso	 porque	 os	 benefícios	 não	 teriam	 caráter	

emancipatório,	 principalmente	 pelas	 limitações	 quanto	 ao	 aspecto	 da	 promoção	 da	

educação.		

O	 conceito	 de	 inclusão	 marginal	 é	 importante	 nesse	 trabalho	 porque	 nos	

ajudará	a	compreender	a	lógica	subjacente	ao	funcionamento	dos	órgãos	assistenciais	

que	fazem	parte	da	rede	de	instituições	do	sistema	de	justiça	criminal.	Isso	tem	relação	

com	a	aplicação	de	punições	e	orienta	o	funcionamento	de	uma	parte	do	sistema	de	

justiça	criminal	no	Brasil.	Não	é	de	se	estranhar	que	programas	assistenciais	sejam	

necessários	 quando	 o	 público	 principal	 é	 o	 de	 jovens	 pobres.	 Daí	 ser	 igualmente	

necessário	recorrer	a	uma	categoria	analítica	que	ajude	a	explicar	esse	fenômeno.	

A	 compreensão	 do	 problema	da	 sujeição	 criminal	 e	 da	 inclusão	marginal	 no	

sistema	de	aplicação	de	medidas	punitivas	resulta	comumente	da	análise	da	situação	

dos	 indivíduos	 submetidos	 a	 esses	 processos.	 São	 estudos	 que	 partem	 da	 figura	 do	

sujeito	 classificado	 como	 criminoso.	 Pode‐se,	 todavia,	 compreender	 essa	 mesma	

dinâmica	a	partir	da	 situação	de	quem	o	 incrimina.	Cabe	a	 esse	 tipo	de	abordagem	

analisar	 a	 percepção	 dos	 indivíduos	 que	 operam	 esses	 sistemas	 institucionais	 das	

punições,	 que	 resultam	 em	 algum	 tipo	 de	 classificação	 do	 outro.	 Abrange	 esse	

universo	 os	 profissionais	 que	 atuam	 na	 aplicação	 das	 sanções;	 o	 que	 compreende	

policiais,	carcereiros,	promotores,	juízes	entre	outros.	

Considerar	 esse	 tipo	 de	 estudo	 permite	 que	 o	 aspecto	 social	 dos	 rótulos	

atribuídos	 a	 grupos	 sociais	 se	 torne	 mais	 claro.	 Esse	 fenômeno	 amplamente	

pesquisado,	 desde	 Escola	 de	 Chicago,	 é	 aqui	 considerado,	 mais	 uma	 vez,	 objeto	 de	

estudo.	 Esse	 tema	 ganhará	 ao	 longo	 da	 exposição,	 mais	 um	 exemplo	 de	 como	 as	

interações	 sociais	 são	 determinantes	 para	 construir	 percepções	 sobre	 a	 figura	 de	

indivíduos	externos	aos	grupos	a	que	se	estão	integrados.		

Do	objeto	
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Diversas	pesquisas	realizadas	no	Brasil	indicam	que	adolescentes	e	jovens	são	

diretamente	 afetados	 pela	 violência	 e	 criminalidade,	 principalmente	 quando	 se	

considera	o	número	de	vítimas	de	homicídio1.	Apesar	disso,	os	estudos	apontam	que	

nas	práticas	dos	agentes	que	integram	o	sistema	de	justiça	criminal	fica	perceptível	

que	a	 juventude	carrega	o	estigma	da	suspeição,	no	caso	dela	ser	negra,	ser	pobre	e	

residente	na	periferia.	Percebe‐se,	através	da	leitura	dos	dados	produzidos	atualmente,	

que	 a	 sociedade	 projeta	 e	 personifica,	 nessa	 população,	 a	 culpa	 pela	 alta	 taxa	 de	

criminalidade,	 fazendo	 recair	 –	 desproporcionalmente	 –	 sobre	 um	 público	 que	

também	é	vítima,	a	aplicação	dos	mecanismos	punitivos	dos	processos	legais.	

	 Ao	 considerar	 esse	 contexto,	 coloca‐se	 como	 imperativo,	 desenvolver	 mais	

estudos	 e	 pesquisas	 que	 possibilitem	 a	 compreensão	 desse	 fenômeno,	 que	 possam	

explicar	 as	 relações	 sociais	 que	 engendram	 os	 processos	 punitivos	 que	 afetam	

diretamente	 a	 juventude.	 É	 importante,	 para	 esse	 fim,	 identificar	 os	 elementos	 que	

expressam	 a	 racionalidade	 subjacente	 a	 essa	 configuração	 político‐administrativa	

sustentadora	 de	 práticas	 punitivas	 que,	 ao	 mesmo	 tempo,	 fogem	 à	 legalidade	 e	 se	

mantêm	 formalizada	 pelo	 Estado.	 Impõe‐se,	 assim,	 a	 necessidade	 de	 se	 elucidar	 o	

porquê	 de	 o	 Estado,	 mesmo	 democrático,	 manter	 seus	 mecanismos	 de	 controle	 e	

dispositivos	de	repressão	atuando	de	 forma	seletiva,	em	uma	ordem	social	que,	pelo	

menos	 discursivamente,	 preza	 pela	 cidadania	 e	 o	 respeito	 aos	 direitos	 humanos.	

Embora	 este	 não	 seja,	 especificamente,	 o	 objeto	 de	 estudo	 deste	 trabalho,	 os	

resultados	 da	 pesquisa	 realizada	 contribuem	 para	 uma	melhor	 compreensão	 desse	

problema.	 Isso,	na	medida	em	que	considera	os	 sentidos	que	orientam	as	ações	dos	

profissionais	que	atuam	em	sistemas	de	punição	e	controle.	

	 Apenas	 indiretamente,	 este	 trabalho	 poderá	 contribuir	 com	 as	 explicações	

sobre	 a	 dinâmica	 desse	 tipo	 de	 processo	 em	 relação		

à	 juventude.	 Tratar	 das	 contradições	 existentes	 na	 ordem	 punitiva	 vigente,	 com	 as	

singularidades	que	ela	 apresenta	 é	 importante,	 de	modo	geral,	 para	 contextualizar	o	

                                                 
1 Destacam‐se	as	pesquisas	produzidas	pelo	Núcleo	de	Estudos	da	Violência,	da	Universidade	de	São	

Paulo;	as	publicações	anuais	do	Mapa	da	Violência;	e	o	Anuário	Brasileiro	de	Segurança	Pública. 



 

12  

problema	aqui	proposto.	Assim,	apenas	contextualmente	o	trabalho	realizado		retoma	

a	abordagem	sobre	o	campo	institucional.	Faz	isso,	ainda,	enfatizando	os	mecanismos	

de	controle	e	dispositivos	punitivos	que	incidem	sobre	adolescentes	em	conflito	com	a	

lei.		

O	 esforço	 compreensivo	para	 se	 entender	os	 sistemas	de	punição	e	 controle	

pode	se	desdobrar	em	três	níveis	analíticos.	Primeiro,	o	nível	da	normatividade,	que	

compreende	 os	 aspectos	 discursivos	 da	 dinâmica	 burocrática	 do	 sistema	 de	 justiça	

criminal,	envolvendo	todo	o	aparato	 legal	que	estabelece	as	normas	e	diretrizes	que	

norteiam	 seu	 funcionamento,	 o	 conjunto	 de	 leis	 e	 suas	 relações	 com	 projetos,	

programas	e	políticas.	Segundo,	o	nível	organizacional,	que	compreende	o	complexo	

de	 instituições	 diferentes	 que	 abrangem	 o	 sistema,	 sejam	 elas	 federais,	 estaduais	 e	

municipais,	 do	 poder	 executivo,	 legislativo	 e	 judiciário,	 destacando‐se	 o	 conjunto	 de	

relações	que	as	 integram,	articuladas	por	seus	programas,	projetos	e	suas	políticas.	

Terceiro,	o	nível	prático,	que	compreende	a	dimensão	cotidiana	das	práticas	punitivas	

que	são	vivenciadas	nos	espaços	físicos	das	instituições	que	formam	o	sistema,	o	que	

abrange	 experiências	 dos	 indivíduos	 que	 foram	 submetidos	 às	medidas	 punitivas	 e	

dos	agentes	que	compõem	o	quadro	de	funcionários	dessas	unidades	institucionais.		

	 A	 análise	 deste	 trabalho	 está	 situada	 nesse	 terceiro	 nível,	 o	 que	 implica	 em	

tratar	 dos	 outros	 dois	 níveis	 de	 forma	 secundária	 e	 apenas	 contextual.	 A	

jurisprudência	do	processo	de	aplicação	de	penalidades	a	adolescentes,	conformadas	

por	suas	expressões	normativas	inscritas	na	lei	não	são	objetos	de	estudo	neste	caso.	

Assim,	 a	 legislação	 que	 rege	 o	 sistema	 de	 aplicação	 de	 sanções	 a	 jovens	 que	

praticaram	delitos	não	é	o	foco	deste	estudo.	Da	mesma	forma,	explicar	a	dinâmica	de	

funcionamento	desse	sistema,	com	a	atuação	de	cada	instituição	que	o	compõem,	está	

fora	 dos	 objetivos	 desta	 reflexão.	 Assim,	 a	 organização	 institucional	 do	 sistema	

socioeducativo	 será	 tratada	 apenas	 parcialmente.	 O	 lócus	 analítico	 escolhido	 é	 a	

dimensão	das	experiências	dos	indivíduos	envolvidos	nesses	processos.	A	abordagem	

diz	 respeito,	 especificamente,	 aos	 agentes	 que	 atuam	 diretamente	 na	 aplicação	 de	

medidas	sancionatórias	aos	jovens	que	infringiram	a	lei.		

A	pesquisa	que	foi	desenvolvida	tratou	de	processos	de	rotulação	entre	agentes	



 

13  

do	sistema	de	justiça	criminal,	demonstrando	que	a	maneira	de	perceber	os	indivíduos	

punidos	varia	de	acordo	com	o	grupo	que	aplica	a	sanção.	Trata‐se	especificamente,	

do	âmbito	de	sanções	aplicadas	aos	mais	jovens,	que	tem	tratamento	diferenciado	em	

relação	 aos	 adultos.	 Isso,	 quando	 o‐a	 adolescente	 praticou	 o	 ato	 infracional	 tendo	

entre	12	e	18	anos	de	idade.	A	execução	das	medidas	socioeducativas	a	esse	grupo	está	

dividida	em	duas	esferas:	meio	fechado	e	meio	aberto.	Em	cada	um	desses	espaços	um	

grupo	 de	 agentes	 é	 responsável	 pelo	 acompanhamento	 de	 adolescentes	 que	

praticaram	 alguma	 infração.	 	 O	 que	 compreenderemos	 ao	 longo	 deste	 trabalho	 é	

maneira	pela	qual	cada	um	dos	profissionais	que	atuam	nessas	instituições	percebe	e	

rotula	de	forma	distinta	os	meninos	e	meninas	inseridos‐as	no	sistema.Ao	me	referir	

às	 experiências	 e	 utilizar	 termos	 como	 “percepção”	 e	 “representação”	 não	 o	 faço	

como	se	estivesse	cunhando	um	conceito.	Sequer	 tomo‐os	como	 tal.	Não	os	associo	

aqui	 às	 abordagens	 da	 teoria	 das	 representações	 sociais	 (Moscovici,	 2007),	 por	

exemplo.	 Recorro	 a	 esses	 termos	 no	mesmo	 sentido	 que	 o	 fez	 Goffman	 (1974)	 ao	

analisar	o	pessoal	dirigente	das	instituições	totais.	Goffman	(1974)	não	atribuiu	um	

conceito	 específico	 e	 optou	 por	 adotar	 termos	 genéricos	 para	 se	 referir	 às	

percepções	do	grupo.	Por	vezes	usava	“perspectivas”,	por	outras	empregava	“mundo	

da	equipe	dirigente”.	Assim,	utilizo	essas	expressões	apenas	como	substantivos,	para	

descrever	a	forma	como	os‐as	agentes	percebem	o	“outro”.	

A	 análise	 de	 Goffman	 (1974)	 sobre	 as	 instituições	 totais	 é	 uma	 referência	

importante.	 A	 obra	 que	 esse	 autor	 desenvolveu	 sobre	 os	 estabelecimentos	 que	

cerceam	 a	 liberdade	 dos	 indivíduos	 pode	 ser	 vista	 como	 estruturante	 para	 esta	

pesquisa,	 como	 o	 foi	 para	 todas	 as	 outras	 posteriores	 à	 dele.	 Entretanto,	 há	 uma	

diferença	fundamental	quanto	à	perspectiva	aqui	adotada	e	a	elaborada	por	Goffman	

(1974).	 Em	 “Manicômios,	 Conventos	 e	 Prisões”,	 o	 objetivo	 era	 compreender	 os	

mecanimos	 sociais	 de	 construção	do	 self	 sob	 as	 condições	 específicas	descritas	por	

ele.	 Por	 essa	 razão,	 a	 visão	 de	 mundo	 dos	 internados	 era	 analiticamente	 mais	

relevante	que	a	dos	supervisores.	Para	nós,	ao	longo	deste	trabaho,	se	dará	o	inverso.	

Para	Goffman	(1974;	p.	11):	“O	principal	foco	refere‐se	ao	mundo	do	internado,	e	não	

ao	mundo	do	pessoal	dirigente.	O	seu	interesse	é	chegar	a	uma	versão	sociológica	da	
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estrutura	 do	 eu”.	 Para	 o	 que	 consideraremos	 aqui,	 pode‐se	 parafraseá‐lo	 e	 afirmar	

que:	 o	 principal	 foco	 refere‐se	 ao	mundo	 do	 pessoal	 dirigente,	 e	 não	 ao	mundo	 do	

internado.	 O	 seu	 interesse	 fundamental	 é	 chegar	 a	 uma	 versão	 sociológica	 da	

estrutura	do	nós.		

Permitindo‐nos	certo	exagero,	pode‐se	fazer	uma	analogia	aos	procedimentos	

de	pesquisa	experimentais,	que	utilizam	de	organização	do	objeto	em	grupo	controle	

e	grupo	de	referência.	Nessa	suposição,	os‐as	agentes	do	meio	fechado	seriam	nosso	

grupo	de	referência	e	as	agentes	do	meio	aberto	nosso	grupo	controle.	O	primeiro	é	o	

grupo	 “testado”	 porque	 está	 submetido	 ao	 ambiente	 carcerário,	 que	 a	 hipótese	

considera	 o	 fato	 determinante	 para	 da	 percepção	 dos	 profissionais.	 O	 segundo	 é	

grupo	que	“comprovaria”	a	hipótese,	uma	vez	que	está	no	ambiente	em	que	o	cárcere	

não	 existe	 e	 sua	 percepção	 difere	 daquela	 observada	 no	 grupo	 de	 referência.	 No	

decorrer	 da	 exposição	 ficará	 notório	 que	 a	 análise	 do	 meio	 fechado	 ocupará	 mais	

espaço,	o	que	é	normal	se	considerarmos	essa	analogia	que	o	coloca	como	grupo	de	

referência.		

Sobre	 o	 recorte	 temporal,	 é	 necessário	 destacar	 que	 o	 trabalho	 de	 campo	

aconteceu	 durante	 os	 anos	 de	 2013	 e	 2014	 e	 considerei	 os	 dados	 quantitativos	

relativos	 ao	 ano	 de	 2012	 e	 2013.	 Esse	 recorte	 se	 delimita	 por	 um	 fator	 externo	 à	

pesquisa.	 A	 partir	 de	 2012	 passa	 a	 vigorar	 legalmente	 o	 Sistema	 Nacional	 de	

Atendimento	 Socioeducativo	 (SINASE).	 Essa	 norma	 foi	 concebida	 em	 2006	 e	 as	

instituições	tiveram	seis	anos	para	se	adaptar	ao	que	passou	a	ser	normatizado	em	lei.	

Assim,	 os	 resultados	 podem	 ser	 lidos	 também	 como	 um	 quadro	 do	 sistema	

socioeducativo	depois	da	implantação	do	SINASE.	

	

	

Da	metodologia	

	

	 Adotou‐se	 como	 recurso	 metodológico	 a	 abordagem	 qualitativa	 com	 uso	 da	

técnica	de	entrevista	em	profundidade.	A	partir	de	roteiro	semi	estruturado,	que	pode	

ser	visto	no	apêndice,	desenvolveu‐se	as	conversas	direcionadas	com	os‐as	agentes	
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pesquisados‐as.	 Analiticamente,	 a	 leitura	 das	 falas	 não	 se	 restringiu	 à	 análise	 de	

conteúdo.	 Considerei	 as	 narrativas	 dos‐as	 entrevistados	 para	 além	 das	 categorias	

verbalizadas,	 recorrendo	 à	 observação	 das	 situações	 de	 interação	 social	 	 que	

contextualizam	 as	 falasdos	 indivíduos.	 Segui	 um	 estilo	 de	 entrevista	 similar	 ao	

proposto	 por	 Kaufman	 (2011),	 que	 denomina	 de	 entrevista	 compreensiva	 essa	

técnica	menos	enrijecida	de	coleta	de	dados,	capaz	de	combinar	o	modelo	tradicional	

de	perguntas	e	respostas	gravadas	com	conversas	cotidianas.		

	 A	opção	pela	entrevista	compreensiva	traz	 implicações	analíticas.	O	processo	

de	 objetivação	 ocorre	 paulatinamente	 com	 o	 aprofundamento	 e	 acúmulo	 de	 novas	

informações.	 Entretanto,	 o	 afastamento	 das	 premissas	 iniciais	 levantadas	 nas	

primeiras	 observações	 não	 significa	 uma	 ruptura	 total	 com	 o	 olhar	 inicial	 sobre	 o	

tema	da	pesquisa.	Esse	distanciamento	se	dá	aos	poucos,	à	medida	que	os	conceitos	

inicialmente	 evidenciados	 são	 elaborados	 e	 organizados.	 Assim,	 procurei	 adotar	 os	

termos	 de	 validação	 sugeridos	 por	 Kaufman	 (2011),	 que	 de	 modo	 resumido,	

consistem	 na:	 a)	 formulação	 de	 hipóteses	 a	 partir	 dos	 casos	 observados;	 b)	

articulação	das	observações;	c)controle	das	generalizações.	

Nesse	sentido,	a	estratégia	adotada	se	afasta	das	abordagens	qualitativas	mais	

conhecidas,	como	a	análise	de	conteúdo	(Bardin,	2011)	e	a	Grounded	Theory	(Strauss;	

Corbin,	2008).	Desta	última,	mantive	o	exercício	analítico	da	fricção	de	conceitos,	mas	

desprezando	 os	 rígidos	 mecanismos	 de	 categorização.	 Contrastar	 as	 conceituações	

auxilia	 a	 organização	 e	 refina	o	 conceito,	 uma	vez	que	 submete	 a	 sua	 aplicação	 às	

observações	 e	 aos	 casos	 negativos:	 aqueles	 fatos	 que	 contradizem	 algumas	 das	

hipóteses	 levantadas	 inicialmente.	 Lembrando	 que	 no	 caso	 de	 análises	 indutivas,	

como	a	que	adotei,	as	hipótese	são	extraídas	da	observação.		

Considero,	 por	 esses	motivos,	 que	 a	 abordagem	 aqui	 desenvolvida	 está	mais	

próxima	das	estratégias	metodológicas	defendidas	por	Becker	(2008).	O	processo	de	

pesquisa	não	se	separou	da	análise.	Ambos	foram	construídos	mutuamente,	seguindo	

o	 curso	 do	 que	 Becker	 (2008)	 chama	 de	 indução	 analítica.	 Assim,	 os	 resultados	

generalizáveis	 resultam	 das	 observações	 específicas	 e	 os	 fatos	 contrastantes	

restringem	 a	 abrangência	 da	 generalização.	 Os	 casos	 negativos,	 não	 previstos	 na	
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hipótese,	(Becker,	2008)	servem	como	reguladores	do	alcance	da	análise	elaborada.	

	 O	processo	analítico	foi	também	comparativo.	A	pesquisa	considerou,	como	já	

mencionado,	os	dois	grupos	de	profissionais	que	atuam	nas	duas	esferas	de	aplicação	

de	 medidas	 socioeducativas	 a	 adolescentes	 que	 praticaram	 atos	 infracionais:	 meio	

fechado	e	meio	aberto.	Observar	as	similaridades	e	diferenças	entre	os	grupos	foram	

fundamentais	 para	 se	 compreender	 a	 dinâmica	 da	 rotulação	 dos	mais	 jovens	 pelos	

agentes	 em	 cada	 um	 desses	 espaços	 de	 execução	 das	 sanções	 coercitivas.	 Ao	 se	

considerar	 as	 percepções	 de	 cada	 grupo	 profissional	 pôde‐se	 compreender	 as	

diferenças	 entre	 o	 funcionamento	 das	 duas	 partes	 do	 sistema	 socioeducativo,	

evidenciando	o	sentido	que	orientas	as	ações	dos‐as	agentes.		

	 	 O	 esforço	de	 se	 compreender	 o	 processo	de	 rotulação	de	 adolescentes	

em	cada	grupo	de	agentes	foi	organizado	na	análise	da	percepção	desses	profissionais	

em	 relação	 a	 quatro	 elementos	 que	 constituem	 o	 seu	 universo	 de	 sua	 atuação.	

Primeiro,	a	forma	como	concebem	sua	trajetória	na	vida	profissional	e	o	significado	

de	 suas	 atividades	 de	 rotina	 no	 trabalho,	 realizadas	 cotidianamente.	 Segundo,	 como	

percebem	 o	 tipo	 de	 vínculo	 que	 constroem	 com	 os‐as	 adolescentes	 que	 devem	

acompanhar	 na	 aplicação	 de	 medidas	 socioeducativas.	 Terceiro,	 a	 forma	 como	

explicam	 as	 possíveis	 causas	 dos	 atos	 infracionais	 e	 o	 que	 acreditam	 ser	 fator	

determinante	 do	 envolvimento	dos	mais	 jovens	 em	práticas	 ilegais.	Quarto,	 o	modo	

como	 representam	 a	 legislação	 vigente	 a	 respeito	 do	 sistema,	 que	 estabelece	 os	

padrões	normativos	e	define	os	parâmetros	de	funcionamento	das	instituições	em	que	

atuam.	 Assim,	 a	 pesquisa	 teve	 por	 objetivo	 compreender	 as	 percepções	 e	

representações	dos‐as	agentes	do	sistema	socioeducativos	a	respeito	de	seu	próprio	

trabalho,	do	ato	infracional,	dos‐as	adolescentes	e	da	legislação	vigente.		

Para	isso,	foram	realizadas,	no	meio	fechado,	seis	entrevistas	em	profundidade,	

sendo	 duas	 com	 agentes	 de	 cada	 um	 dos	 Centros	 de	 Internação2	 em	Goiânia.	 Já	 no	

meio	 aberto,	 foram	 realizadas	 duas	 entrevistas	 em	 cada	 uma	 das	 cinco	 instituições	

                                                 
2	 Centro	 de	 Internação	 Provisória‐CIP,	 Centro	 de	 Internação	 de	 Adolescentes‐CIA	 e	 Centro	 de	

Atendimento	Socioeducativo‐CASE.		



 

17  

assistenciais	 de	 atendimento3	 do	 respectivo	 município.	 Nesses	 casos,	 para	 cada	

unidade	de	atendimento	selecionou‐se	para	a	entrevista	uma	agente	responsável	por	

cada	 um	dos	 dois	 tipos	 de	 sanções	 aplicáveis:	 prestação	 de	 serviço	 à	 comunidade	 e	

liberdade	assistida.	Além	disso,	com	o	fim	de	apenas	complementar	a	compreensão	do	

conteúdo	 resultante	 da	 coleta	 de	 dados	 qualitativos,	 levantou‐se	 alguns	 indicadores	

quantitativos	do	 sistema	 socioeducativo	em	Goiás,	 tanto	do	meio	 fechado	quanto	do	

meio	aberto.		

	 Além	desses	instrumentos	de	pesquisa,	considerei	como	recurso	metodológico	

a	 convivência	 com	 os	 diversos	 profissionais,	 gestores	 e	 técnicos	 ao	 longo	 de	 dois	

anos;	bem	como,	optei	por	considerar	as	impressões	que	tive	a	partir	da	observação	

do	funcionamento	dessas	instituições.	Nesse	sentido,	as	conversas,	a	atuação	conjunta	

em	 projetos	 e	 a	 participação	 em	 algumas	 reuniões,	 permitiram	 a	 observação	 do	

funcionamento	dos	órgãos	em	que	estabeleci	um	contato	mais	próximo.		

A	 relação	 com	 essas	 instituições	 se	 deu	 a	 partir	 do	 envolvimento	 com	 um	

projeto	 de	 extensão	 da	 Universidade	 com	 esses	 órgãos.	 A	 parceria	 viabilizou	 a	

aproximação	 do	 Centro	 de	 Estudo	 e	 Pesquisa	 do	 Adolescente	 (CEPEA/UFG)	 com	 a	

Divisão	 de	 Medidas	 Socioeducativas	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social	

(SEMAS)	 e	 com	 a	 Superintendência	 do	 Sistema	 Socioeducativo,	 da	 Secretaria	 de	

Cidadania	 e	 Trabalho	 do	 Estado	 de	 Goiás.	 O	 CEPEA	 promoveu	 três	 cursos	 de	

capacitação	 sobre	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Atendimento	 Socioeducativo	 (SINASE),	

atendendo	 uma	 demanda	 dessas	 instituições.	 Aproveitando	 a	 realização	 do	 curso	 de	

formação,	 o	 CEPEA	 realizou	 uma	 pesquisa	 tipo	 survey	 com	 os	 participantes.	 Essa	

iniciativa	é	que	possibilitou	meu	contato	direto	com	os‐as	profissionais.	

Houve	 ainda	 outro	 caminho	 institucional	 que	possibilitou	 essa	 aproximação.	

Esse	se	deu	através	de	projeto	do	Núcleo	de	Estudos	Sobre	Criminalidade	e	Violência	

da	 UFG	 (NECRIVI).	 Dessa	 vez,	 a	 pesquisa	 era	 com	 as	 agentes	 do	meio	 aberto,	 que	

trabalham	 com	 aplicação	 de	medidas	 socioeducativas	 de	 Liberdade	 Assistida	 (LA)	 e	

Prestação	 de	 Serviço	 à	 Comunidade	 (PSC).	O	 projeto	 consistiu	 no	 levantamento	 das	

                                                 
3	Trata‐se	dos	Centros	de	Referência	Especializados	em	Assistência	Social.	
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informações	 estatísticas	 registradas	 na	 Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social	

(SEMAS),	com	coleta	de	dados	nos	prontuários	e	um	survey	com	os‐as	funcionários‐as	

responsáveis	pelo	acompanhamento	de	adolescentes	que	cumprem	esses	dois	tipos	de	

medidas.	

	 Esses	 levantamentos	 produziram	 um	 volume	 de	 informações	 que	 estão	

organizadas	 em	 três	 capítulos.	 No	 primeiro	 dispõe‐se	 de	 dados	 quantitativos,	

meramente	descritivos,	sobre	o	sistema	socioeducativo;	contendo	também	uma	breve	

exposição	de	como	esse	sistema	está	organizado.	No	segundo,	estão	reunidas	as	falas	

selecionadas	 para	 a	 análise	 das	 percepções	 dos‐as	 agentes	 do	 meio	 fechado.	 Já	 no	

terceiro,	agrupam‐se	as	falas	destacadas	para	a	análise	das	percepções	de	agentes	do	

meio	 aberto.	 Essa	 organização	 do	 conteúdo	 auxiliará	 a	 compreensão	 a	 respeito	 do	

processo	de	rotulação	de	adolescentes	infratores	por	profissionais	das	duas	esferas	de	

aplicação	das	medidas	socioeducativas.	

	 O	primeiro	capítulo	evidencia	outros	três	fatores	importantes.	Observaremos,	

inicialmente,	 que	 existe	 uma	 rede	 de	 instituições	 que	 formam	 o	 sistema	

socioeducativo.	 São	 órgãos	 públicos	 de	 todas	 as	 instâncias:	 municipal,	 estadual	 e	

federal;	 abrangendo	 as	 esferas	 do	 poder	 executivo	 e	 judiciário.	 Assim,	 é	 necessário	

relatar	a	arquitetura	institucional,	ainda	que	resumidamente,	para	se	compreender	o	

impacto	da	forma	de	funcionamento	do	sistema	sobre	o	trabalho	dos‐as	agentes.	Além	

disso,	 é	 necessário	 entender	 o	 fluxo	 de	 encaminhamento	 pelo	 qual	 passam	 os‐as	

adolescentes	até	chegarem	ao	centro	de	internação	(meio	fechado)	ou	às	unidades	de	

assistência	social	(meio	aberto).	

O	 funcionamento	dessa	rede	não	é	suficientemente	 integrado,	o	que	acarreta	

dificuldades	que	aparecem	nas	falas	dos	grupos	analisados.	Considerar	a	organização	

institucional	é	relevante	para	se	contextualizar	o	espaço	específico	em	que	atuam	os	

profissionais	 pesquisados.	 Uma	 vez	 que	 esses‐as	 agentes	 atribuem	 parte	 dos	

problemas	enfrentados	às	estruturas	de	poder,	considerá‐las,	ainda	que	parcialmente,	

nos	auxilia	a	entender	os	discursos	enunciados.	As	falhas	institucionais	na	integração	

dos	 órgãos	 são	 responsáveis	 por	 várias	 dificuldades	 enfrentadas	 pelos‐as	 agentes,	

tanto	do	meio	aberto	quanto	do	meio	fechado.	Outra	necessidade	é	a	de	se	ter	clareza	
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quanto	ao	caminho	a	que	os‐as	adolescentes	em	conflito	com	a	lei	são	submetidos	no	

sistema.	 Veremos	 que	 várias	 unidades	 do	 sistema	 de	 justiça	 criminal	 recebem	 e	

encaminham	 esses‐as	 jovens.	 O	 percurso	 começa	 numa	 delegacia,	 passa	 pelo	

Ministério	 Público,	 chega	 ao	 Juizado	 e	 termina	 num	 centro	 de	 internação	 ou	 num	

centro	 de	 assistência	 social.	 Será	 explicado	 que	 isso	 varia	 de	 acordo	 com	 a	medida	

aplicada	ao	adolescente.		

Tendo	entendido	o	caminho	que	leva	os‐as	jovens	ao	meio	aberto	ou	fechado,	

passaremos	a	analisar	contextualmente	cada	um	desses	espaços.	Começaremos	pelos	

centros	 de	 internação,	 recorrendo	 a	 fontes	 quantitativas	 para	 traçar	 uma	 análise	

descritiva	 de	 como	 essa	 esfera	 do	 sistema	 socioeducativo	 tem	 funcionado.	 Nesse	

sentido,	 notaremos	 que	 o	meio	 fechado	 reproduz	 uma	 lógica	 similar	 ao	 sistema	 de	

justiça	 criminal	 convencional,	 destinado	 aos	 adultos.	Veremos	que	os‐as	 jovens	que	

acabam	 sendo	punidos	 com	a	medida	de	 internação	 tem	um	perfil	 socioeconômico	

similar,	em	que	predomina	a	baixa	renda,	a	exclusão	escolar	e	a	cor	parda	e	preta.	Por	

esse	 motivo,	 veremos	 que	 o	 meio	 fechado	 reproduz	 no	 sistema	 socioeducativo	 o	

problema	da	sujeição	criminal.	

Aproveitando	também	os	dados	quantitativos,	analisaremos	descritivamente	o	

meio	aberto.	Nele	vamos	perceber	que	o	problema	reproduzido	não	é	o	da	sujeição	

criminal.	 Veremos	 que	 a	 lógica	 de	 funcionamento	 dos	 centros	 de	 assistência	 social	

reproduz	o	fenômeno	da	inclusão	marginal.	Isso	é	considerado	ao	percebermos	que	o	

meio	 aberto	 funciona	 no	 sentido	 de	 promover	 uma	 reinserção	 socioeconômica	

limitada	 a	 programas	 sociais,	 que	 sem	 diminuir	 sua	 importância,	 terão	 pouco	

impacto	se	não	forem	acompanhados	do	esforço	da	reinserção	escolar.		

O	 capítulo	 inicial	 traz,	 assim,	 um	 retrato	 geral	 do	 funcionamento	 do	 sistema	

socioeducativo,	sem	maiores	aprofundamentos	quanto	à	sua	dinâmica	institucional.	O	

intuito	é	de	apenas	contextualizar	o	lugar	a	partir	do	qual	os	dois	grupos	pesquisados	

estão	falando.	Por	essa	razão	os	indicadores	quantitativos	apresentados	dão	conta	de	

um	quadro	apenas	descritivo.	Retratar	esse	cenário,	 contudo,	 facilita	a	 compreensão	

da	lógica	burocrática	que	está	atrelada	ao	sentido	que	orienta	as	ações	dos‐as	agentes	

de	cada	meio.	Nos	capítulos	seguintes,	aprofunda‐se	a	análise	da	dimensão	subjetiva	
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do	processo,	que	considera	as	percepções	dos‐as	profissionais.	

O	 segundo	 capítulo	 trata	 das	 representações	 sociais	 e	 percepções	 subjetivas	

dos‐as	 agentes	 que	 atuam	 na	 aplicação	 da	medida	 socioeducativa	 no	meio	 fechado.	

São	 os‐as	 profissionais	 que	 atuam	 nos	 centros	 de	 internação	 que	 mantém	

adolescentes	 em	 privação	 de	 liberdade.	 	 O	 universo	 discursivo	 será	 analisado	

considerando	a	narrativa	desses‐as	agentes	sobre	quatro	dimensões:	1)	o	significado	

que	atribuem	ao	trabalho;	2)	o	relacionamento	com	adolescentes;	3)	a	explicação	que	

elaboram	 sobre	 as	 causas	 do	 ato	 infracional;	 4)	 a	 representação	 que	 fazem	 da	

legislação	que	rege	o	sistema	socioeducativo.	

É	importante	considerar	a	trajetória	e	o	significado	do	trabalho	realizado	pelos	

agentes.	Isso,	considerando	os	sentidos	atribuídos	pelos	próprios	profissionais	ao	que	

fazem	 cotidianamente.	 Interessa,	 nesse	 caso,	 perceber	 como	 a	 rotina	 afeta	 a	

compreensão	 que	 os‐as	 agentes	 tem	 do	 sistema	 socioeducativo	 e	 dos	 adolescentes	

inseridos‐as	nos	 centros	de	 internação.	A	percepção	que	os‐as	profissionais	 tem	de	

seu	trabalho	é	central	para	se	analisar	o	processo	de	rotulação	dos	mais	 jovens	e	da	

distinção	que	os	grupos	constroem	em	relação	aos	outros.	

Nesse	sentido	é	que	se	impõe	a	necessidade	de	se	analisar	a	percepção	dos‐as	

agentes	 sobre	 a	 relação	 que	 estabelecem	 com	 os‐as	 adolescentes	 internados‐as.	 A	

interação	com	os	mais	 jovens	é	parte	da	rotina	e	as	trocas	sociais	com	os‐as	 jovens	

permeiam	o	cotidiano	dos	profissionais.	Compreender	essa	dimensão	é	útil	para	se	

perceber	 a	 construção	 dos	mecanismos	 subjetivos	 que	 sustentam	um	discurso	que	

distingue	moralmente	os‐as	agentes	dos	adolescentes	em	conflito	com	a	lei.	

Isso	 leva,	 necessariamente,	 à	 análise	 do	 que	 os‐as	 profissionais	 do	 meio	

fechado	 atribuiriam	 como	 motivos	 de	 adolescentes	 praticarem	 atos	 infracionais.	

Considerar	 analiticamente	 o	 discurso	 sobre	 as	 causas	 do	 envolvimento	 dos	 mais	

jovens	 em	práticas	 criminais	 evidencia	 os	 elementos	 que	 encadeiam	uma	narrativa	

que	diferencia	os‐as	adolescentes	do	restante	da	sociedade.	Esse	processo	estimula	a	

construção	dos	rótulos	que	os	profissionais	usam	para	caracterizar	esses	jovens.	

Esses	 elementos	 todos	 estão	 presentes	 na	 maneira	 como	 os‐as	 agentes	

concebem	a	 legislação	que	rege	o	sistema	socioeducativo.	Trata‐se,	especificamente,	
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do	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA)	e	do	Sistema	Nacional	de	Atendimento	

Socioeducativo	 (SINASE).	 É	 importante	 analisar	 a	 percepção	 dos‐as	 profissionais	

sobre	essas	leis	porque	isso	reflete	a	maneira	como	o	grupo	projeta	o	funcionamento	

adequado	 do	 sistema.	 Identificá‐lo	 nos	 permite	 perceber	 se	 esses‐as	 agentes	 estão	

aspirando	 por	 um	 modelo	 mais	 educativo	 ou	 punitivo	 de	 aplicação	 das	 medidas	

socioeducativas.	

	 O	terceiro	capítulo,	por	sua	vez,	trata	das	agentes	do	meio	aberto,	considerando	

as	mesmas	dimensões	subjetivas	do	universo	discursivo	mencionados	acima.	Assim,	

o	sentido	do	próprio	trabalho,	a	relação	com	os‐as	adolescentes,	a	explicação	sobre	as	

causas	do	ato	infracional	e	a	percepção	da	legislação	vigente	são	os	quatro	elementos	

que	formam	a	narrativa	analisada.	Diferente	do	caso	anterior,	notaremos	que	entre	as	

profissionais	 do	 meio	 aberto	 o	 discurso	 tem	 uma	 lógica	 mais	 assistencial	 que	

punitiva.			

	 Veremos	 que	 elas	 atribuem	 ao	 seu	 trabalho	 um	 sentido	 próximo	 ao	 da	

assistência	 social.	 Isso	 nos	 auxilia	 a	 compreender	 a	 dinâmica	 das	 rotinas	 que	 se	

desdobram	 no	 intuito	 de	 promover	 a	 reinserção	 econômica	 dos‐as	 adolescentes	 e	

familiares.	 Justifica‐se	 a	 análise	 dessa	 dimensão	 discursiva	 uma	 vez	 que	 os	 valores	

que	orientam	as	ações	dessas	profissionais	estão	ligados	às	várias	diretrizes	da	área	

do	serviço	social,	que	estabelece	os	parâmetros	do	seu	trabalho.	

	 O	tipo	de	relacionamento	que	as	agentes	estabelecem	com	os‐as	adolescentes	

tem	estreita	relação	com	a	rotina	desempenhada	no	trabalho.	Analisar	o	modo	como	

as	 profissionais	 percebem	 a	 relação	 mantida	 com	 os‐as	 mais	 jovens	 permite‐nos	

compreender	os	elementos	narrativos	que	justificam	a	visão	assistencial	dirigida	aos	

adolescentes.	 Perceberemos,	 assim,	 que	 no	 meio	 aberto	 não	 se	 constrói	 uma	

distinção	 que	 classifica	 um	 grupo	 como	moralmente	 superior.	 Antes,	 veremos	 que,	

para	 as	 agentes,	 o	 problema	 reside,	 em	 grande	 parte,	 numa	 condição	 econômica	

inferior.	

	 Esse	 é,	 inclusive,	 um	 dos	 fatores	 apontados	 como	 determinantes	 para	 o	

envolvimento	de	adolescentes	em	atos	infracionais.	Nessa	parte	do	capítulo,	o	esforço	

será	o	de	entender	a	explicação	das	profissionais	sobre	os	motivos	que	levam	os	mais	
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jovens	 praticar	 uma	 infração.	 Ao	 fazê‐lo,	 teremos	 mais	 clareza	 dos	 elementos	

subjetivos	que	sustentam	a	lógica	assistencial	do	meio	aberto	que	orienta	as	ações	das	

agentes.		

	 Isso	 resulta	 na	 forma	 como	 elas	 concebem	 também	 a	 legislação	 do	 sistema	

socioeducativo	 (ECA	 e	 SINASE).	 Analisar	 as	 representações	 que	 as	 profissionais	 do	

meio	 aberto	 têm	 dessas	 leis	 nos	 mostrará	 a	 expectativa	 que	 elas	 guardam	 do	

funcionamento	 de	 sua	 instituição.	 A	 percepção	 que	 essas	 profissionais	 têm	 da	

legislação	 revela	 o	 que	 elas	 esperam	 do	 sistema	 socioeducativo	 em	 termos	 de	 sua	

possibilidade	de	assegurar	a	reinserção	social	dos‐as	adolescentes	em	conflito	com	a	

lei.		

	 Ao	 fim,	apresenta‐se	o	conjunto	de	resultados	obtidos	na	pesquisa	agrupados	

na	 conclusão.	 Nessa	 parte	 é	 possível	 visualizar	 a	 narrativa	 dos‐as	 agentes	 de	 cada	

meio	 em	 relação	 a	 cada	 uma	 das	 quatro	 dimensões	 dos	 seus	 discursos.	 Resulta‐se	

disso	a	compreensão	sobre	o	processo	de	rotulação	de	adolescentes	em	conflito	com	a	

lei	 por	 parte	 de	 profissionais	 do	 sistema	 socioeducativo	 a	 partir	 da	 percepção	 dos	

agentes	rotuladores.	

	

	

	

	

	
Capítulo	1	

______________________________________________________________	
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1.1.	A	organização	institucional	do	sistema	socioeducativo.	

	

O	sistema	socioeducativo	é	organizado	para	aplicar	sanções	em	dois	 tipos	de	

situação:	 meio	 fechado	 e	 meio	 aberto.	 Essa	 condição	 a	 que	 são	 submetidos/as	

condicionam	a	forma	como	são	aplicadas	as	medidas	socioeducativas.	De	acordo	com	

o	 meio	 em	 que	 será	 cumprida	 a	 medida,	 variam	 também	 os	 efeitos	 do	 trabalho	

realizado	pelos	agentes	de	cada	um	dessas	instâncias	do	sistema.	Tal	efeito	abrange	a	

reinserção	social	e	a	reeducação	do	comportamento	 juvenil.	Esses	são	objetivos	das	

instituições	responsáveis	pela	aplicação	de	medidas	sancionatórias,	tanto	dos	Centros	

de	Internação	quanto	dos	órgãos	de	assistência	social.		

O	desenho	organizacional	do	sistema	foi	normatizado	em	duas	leis:	o	Estatuto	

da	 Criança	 e	 do	 Adolescente	 (ECA)	 e	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Atendimento	

Socioeducativo	(SINASE).	A	primeira	de	1990	e	a	segunda	de	2012.	Trata‐se	de	uma	

legislação	 conhecida	pela	ampla	garantia	a	direitos	 fundamentais.	A	proposta	básica	

dessas	 duas	 formulações	 é	 de	 colocar	 as	 crianças	 e	 adolescentes	 na	 condição	 de	

sujeitos	de	direitos	e	não	apenas	objeto	de	direitos.	Consequentemente,	o	quadro	de	

instituições	 que	 formam	 o	 sistema	 socioeducativo	 deve	 seguir	 uma	 lógica	 de	

funcionamento	que	atenda	a	essa	exigência	normativa.		

A	organização	institucional	do	sistema	socioeducativo	engloba	órgãos	estatais	

e	 governamentais	 do	 poder	 judiciário	 e	 executivo	 na	 esfera	 federal,	 estadual	 e	

municipal;	além	destes,	organizações	da	sociedade	civil	organizada	também	compõem	

o	sistema,	destacando‐se	os	conselhos	de	direitos.	Até	o	presente,	não	se	encontram	

definidas,	 de	 forma	 detalhada,	 todas	 as	 atribuições	 de	 cada	 organismo	 envolvido.	

Seguir‐se‐á,	 abaixo,	 uma	 descrição	 do	 aspecto	 normativo	 de	 como	 o	 sistema	 se	

integra,	de	forma	sucinta	e	geral.	

Na	 esfera	 federal,	 a	 Secretaria	 de	 Direitos	 Humanos	 da	 Presidência	 da	

República	(SDH)	assumiu	a	função	de	coordenação	nacional	do	sistema.	As	ações	da	

SDH	 compreendem	 a	 dimensão	 normativa	 do	 processo,	 tais	 como	 a	 elaboração	 do	

Plano	 Nacional	 de	 Atendimento	 Socioeducativo,	 as	 normas	 da	 Escola	 Nacional	 de	

Socioeducação	 e	 o	 financiamento	 de	 programas	 e	 projetos	 que	 contribuam	 para	 o	
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fortalecimento	de	políticas	e	programas	que	estejam	adequadas	ao	Estatuto	da	Criança	

e	 do	 Adolescente	 (ECA)	 e	 ao	 Sistema	 Nacional	 de	 Atendimento	 Socioeducativo	

(SINASE).	Assim,	a	SDH	tem	um	papel	normativo,	participando	apenas	indiretamente	

da	execução	de	políticas	 sociais	 voltadas	 ao	 sistema	 socioeducativo.	O	Ministério	do	

Desenvolvimento	 Social	 e	 Combate	 à	 Fome	 são	 responsável	 pela	 distribuição	 de	

recursos	 financeiros	 aos	 municípios.	 Trata‐se	 de	 recursos	 para	 a	 manutenção	 de	

programas	sociais	de	transferência	de	renda,	de	enfrentamento	ao	trabalho	infantil,	à	

violência	 e	 ao	 acompanhamento	 das	 medidas	 socioeducativas	 aplicadas	 em	 meio	

aberto;	 todos	 estes,	 inseridos	 no	 Sistema	 Único	 de	 Assistência	 Social	 (SUAS).	 As	

decisões	 tomadas	 na	 instância	 federal	 que	 afetem	 diretamente	 o	 sistema	

socioeducativo	 devem	 ser	 deliberadas	 em	 conjunto	 com	 o	 Conselho	 Nacional	 de	

Direitos	da	Criança	e	Adolescente	(CONANDA).	

	 Na	 esfera	 estadual,	 secretarias	 de	 estado	 são	 responsáveis	 pela	 aplicação	das	

medidas	 socioeducativas	 em	 meio	 fechado,	 quando	 adolescentes	 são	 privados	 de	

liberdade	e	devem	ser	atendidos	em	centros	de	internação.	Nesse	caso,	os	governantes	

devem	 atribuir	 a	 alguma	 de	 suas	 secretarias	 a	 responsabilidade	 pela	 gestão	 dos	

centros	 de	 internação.	 Não	 existe	 regulamentação	 que	 especifica	 a	 que	 pasta	 os	

governadores	 devem	 atribuir	 a	 função	 de	 coordenar	 as	 unidades	 de	 atendimento.	

Assim,	 nos	 Estados,	 os	 centros	 de	 internação	 farão	 parte	 de	 secretarias	 seguindo	 a	

lógica	 institucional	 de	 cada	 unidade	 da	 federação.	 Em	 Goiás,	 o	 meio	 fechado	 está	

vinculado	à	Secretaria	Estadual	de	Cidadania	e	Trabalho.	Esse	é	o	órgão	dirigente	do	

Grupo	Executivo	de	Apoio	a	Crianças	e	Adolescentes	(GECRIA),	que	responsável	pela	

gestão	 das	 unidades	 de	 internação.	 As	 ações	 dos	 órgãos	 estaduais	 devem	 ser	

fiscalizadas	pelo	Conselho	de	Direitos	da	Criança	e	do	Adolescente	em	cada	Estado,	de	

acordo	com	o	ECA.	Assim	como	na	esfera	federal,	as	deliberações	políticas	estaduais,	

que	 se	 refiram	 ao	 sistema	 socioeducativo,	 devem	 ser	 consultadas	 e	 deliberadas	 em	

conjunto	com	esse	Conselho.	É	ainda	atribuição	do	governo	estadual	a	administração	

da	polícia	civil,	que	atua	através	de	delegacia	especializada,	encarrega	da	apuração	de	

atos	infracionais.	Em	Goiás	ela	é	denominada	DEPAI	(Delegacia	de	Apuração	de	Atos	

Infracionais).	
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	 Na	esfera	municipal,	as	prefeituras	são	responsáveis	pela	aplicação	de	medidas	

em	meio	aberto:	liberdade	assistida	e	prestação	de	serviço	à	comunidade.	Em	geral,	é	

atribuído	aos	CREAS—Centros	de	Referência	Especializados	em	Assistência	Social—o	

atendimento	aos	adolescentes	em	cumprimento	de	medidas.	Essas	unidades,	por	sua	

vez,	estão	 integradas	ao	Sistema	Único	de	Assistência	Social	e	recebem	os	recursos	

financeiros	 para	 manutenção	 dos	 programas	 diretamente	 do	 Ministério	 do	

Desenvolvimento	Social	e	Combate	à	Fome.	Assim,	o	governo	federal	conta	com	duas	

pastas	diferentes	para	atender	demandas	similares	em	contextos	distintos;	isso,	sem	

uma	 regulamentação	 que	 define	 como	 esses	 órgãos	 devem	 atuar	 em	 conjunto.	

Seguindo	 a	mesma	 lógica	 da	 esfera	 federal	 e	 estadual,	 o	 poder	 executivo	municipal	

também	deve	levar	ao	Conselho	de	Direitos	da	Criança	e	Adolescente	suas	decisões	a	

respeito	das	medidas	socioeducativas.	

	 No	 poder	 judiciário,	 duas	 instituições	 são	 as	 principais	 responsáveis	 pelo	

sistema	socioeducativo:	Ministério	Público	(MP)	e	Juizado	Especializado	da	Infância	e	

Juventude	(JIJ).	o	Ministério	Público	elabora	o	processo	para	 formalizar	a	denúncia.	

Os	 Juizados	 Especializados	 sentenciam	 a	 medida	 que	 deverá	 ser	 aplicada	 a	

adolescentes	que	praticaram	ato	infracional.		Outra	instituição	jurídica	importante	é	a	

Defensoria	Pública,	que	pode	garantir	o	direito	fundamental	da	defesa	técnica	prevista	

no	ECA	e	SINASE.	Diferente	do	que	é	politicamente	praticado	no	poder	executivo,	as	

decisões	 do	MP	 e	 JIJ	 não	 são	 submetidas	 a	 consultas	 nos	 Conselhos	 de	 Direitos.	 O	

poder	 judiciário	não	atribui	 a	mesma	 relevância	 a	 esses	órgãos	em	comparação	 ao	

poder	 executivo.	 Isso	 apesar	 da	 importância	 dos	 Conselhos	 de	 Direitos.	 Desde	 a	

vigência	do	ECA,	essas	instituições	que	unem	governos	e	sociedade	civil,	assumiram	

um	papel	importante	nas	questões	que	afetam	crianças	e	adolescentes.	Além	disso,	a	

legislação	 brasileira	 preconiza	 que	 os	 conselhos	 devem	 participar	 diretamente	 das	

decisões	que	envolvem	qualquer	política	para	o	público	infanto‐juvenil.		

	 O	 quadro	 mais	 geral	 da	 organização	 do	 sistema	 socioeducativo	 nos	 ajuda	 a	

perceber	o	grau	de	complexidade	das	ações	que	envolvem	as	medidas	socioeducativas.		

Todavia,	para	melhor	compreender	esse	arranjo,	pode‐se	traçar	o	percurso	provável	a	

que	são	submetidos	adolescentes	incluídos	no	sistema.	A	partir	da	detenção,	que	pode	
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ser	 feita	 por	 qualquer	 autoridade,	 inclusive	 (e	 no	 geral)	 pela	 Polícia	 Militar,	 o‐a	

adolescente	que	praticou	ato	 infracional	é	 levado‐a	para	a	Delegacia	de	Apuração	de	

Atos	 Infracionais	 (DEPAI).	Neste	órgão,	 o‐a	delegado‐a	 apura	 a	 infração	praticada	 e	

elabora	uma	peça	jurídica	com	a	descrição	de	sua	averiguação.	Ao	ser	recebido	nessa	

delegacia,	 os‐as	 adolescentes	 são	 submetidos	 a	 uma	 primeira	 triagem,	 em	

atendimento	realizado	por	assistentes	sociais	do	poder	estadual	e	do	municipal.	São	

coletadas	 informações	 que	 traçam	 seu	 perfil	 socioeconômico,	 situação	 familiar	 e	

escolar,	 além	 de	 dados	 de	 identificação	 pessoal.	 Realizados	 todos	 os	 procedimentos	

burocráticos	 necessários,	 os‐as	 adolescentes	 são	 encaminhados	 para	 o	 Ministério	

Público.	 Neste	 órgão,	 a	 peça	 jurídica	 elaborada	 pelo	 delegado‐a,	 a	 critério	 da	

promotoria,	 é	 transformada	 em	 um	 processo	 jurídico.	 Quando	 recebidos‐as,	 os‐as	

adolescentes	são	submetidos	a	mais	uma	triagem,	sendo	aberto	um	prontuário	que,	a	

depender	 da	 decisão	 futura	 por	 parte	 do‐a	 juiz‐a,	 continuará	 a	 ser	 preenchido	 no	

acompanhamento	do‐a	adolescente.	

	

Figura	1.	Da	apreensão	ao	Juizado	da	Infância	e	Juventude.	

	

	

O	 Ministério	 Público,	 uma	 vez	 elaborado	 o	 processo,	 encaminha	 o‐a	

adolescente	para	o	 Juizado	da	 Infância	e	da	 Juventude.	Neste	órgão,	 é	 realizada	uma	
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audiência	admonitória4,	em	que	são	definidas,	pelo	magistrado‐a,	os	parâmetros	para	

o	cumprimento	da	medida.	O‐a	juiz‐a	estabelecerá	se	a	medida	socioeducativa	que	o‐a	

adolescente	deverá	cumprir	será	de	Internação,	de	Liberdade	Assistida	ou	de	Prestação	

de	 Serviço	 à	 Comunidade.	 Ainda	 no	 juizado,	 a	 equipe	 das	 unidades	 que	 passarão	 a	

acompanhar	 o‐a	 adolescente	 já	 realizam	 o	 primeiro	 “acolhimento”,	 coletando	 suas	

informações	e	agendando	as	primeiras	visitas	ou	seu	comparecimento	a	unidade	que	

o	 receberá.	 Caso	 a	 medida	 socioeducativa	 estabelecida	 pela	 autoridade	 judiciária	

implique	em	privação	de	liberdade,	o‐a	autor‐a	do	ato	infracional	é	recebido	por	uma	

equipe	de	profissionais	da	Secretaria	de	Cidadania	e	Trabalho,	órgão	do	poder	estadual.	

Esta	encaminhará	o‐a	adolescente	para	um	dos	três	Centros	de	Internação.	Se,	de	modo	

diferente	 deste,	 a	 medida	 socioeducativa	 não	 implicar	 em	 perda	 da	 liberdade,	 o‐a	

adolescente	será	atendido‐a	por	uma	equipe	da	Secretaria	de	Assistência	Social,	órgão	

do	 poder	 municipal,	 que	 o	 encaminhará	 para	 uma	 unidade	 de	 referência	 em	

assistência	social	(Creas).	

	

Figura	2.	Do	Juizado	às	instituições	de	cumprimento	da	medida	socioeducativa.	

	
Centros	de	Internação	=	Meio	Fechado	
CREAS	=	Meio	Aberto	

	 Os	centros	de	internação	são	o	que	se	denomina	de	meio	fechado,	uma	vez	que	

as	medidas	socioeducativas	aplicadas	nesses	espaços	impõem	a	restrição	de	liberdade.	

                                                 
4 Audiência em que a autoridade do tribunal (juizado) ouve o-a adolescente que está sendo incriminado-a. 

Meio Fechado

Meio Aberto
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Nessas	 unidades	 atuam	 profissionais	 responsáveis	 pelo	 acompanhamento	 de	

adolescentes,	que	geralmente	são	chamados	de	educadores	sociais.	Essa	denominação	

pode	variar	em	alguns	estados	ou	entre	algumas	cidades.	Por	esse	motivo,	trataremos	

esse	grupo	de	profissionais	 com	a	designação	de	agentes	do	meio	 fechado.	Entre	as	

atribuições	 dessa	 equipe	 está	 o	 auxílio	 na	 elaboração	 do	 Plano	 Individual	 de	

Atendimento	e	a	realização	de	atividades	pedagógicos	com	os‐as	jovens.	

	 Já	 o	 meio	 aberto	 se	 refere	 ao	 conjunto	 de	 unidades	 de	 assistência	 social	

especializada	 do	 município.	 Os‐as	 profissionais	 responsáveis	 pela	 aplicação	 de	

medidas	 socioeducativas	 nessas	 instituições	 tem	 denominação	 também	 variada,	 de	

acordo	com	a	cidade	em	que	está	instalada.	Assim,	trataremos	o	grupo	como	agentes	

do	meio	aberto.	No	período	da	pesquisa,	o	grupo	era	todo	formado	por	mulheres.	O	

único	homem	que	integrava	a	equipe	havia	se	desvinculado	de	uma	das	unidades	no	

início	das	entrevistas.	Entre	as	designações	da	competência	dessas	profissionais	está	o	

acolhimento	dos	adolescentes,	a	elaboração	do	Plano	Individual	de	Atendimento	e	os	

encaminhamentos	 e	 acompanhamentos	 necessários	 para	 a	 Prestação	 de	 Serviço	 à	

Comunidade	e	Liberdade	Assistida.	Isso	envolve	a	matrícula	em	escolas,	a	inclusão	em	

programas	sociais,	o	agendamento	de	consultas	médicas,	entre	outros.	

Ao	 considerarmos	 todo	 o	 estado	 de	 Goiás,	 percebemos	 uma	 conjuntura	 que	

reproduz	esse	desenho	institucional	complexo,	que	delineia	um	quadro	de	condições	

consideravelmente	precárias	no	funcionamento	das	instituições.	O	Estado	possui	246	

municípios,	destes,	100	contam	com	algum	CREAS,	10	dispõe	de	Centro	de	Internação,	

apenas	cinco	tem	juizado	especializado	e	somente	a	capital	tem	unidade	de	defensoria	

pública.	Assim,	a	maioria	dos	municípios	não	possui	órgão	específico	para	atender	e	

acompanhar	adolescentes	que	estão	cumprindo	medidas	socioeducativas.		

	 O	sistema	socioeducativo,	apesar	do	nome,	não	funciona	de	maneira	sistêmica.	

E	apesar	de	seu	funcionamento	estar	definido	em	lei,	ele	é	carente	de	uma	organização	

institucional	 que	 delibere	 as	 atribuições	 de	 cada	 órgão	 envolvido	 e	 estabeleça	 os	

parâmetros	 de	 integração	 das	 instituições	 responsáveis.	 	 Faltam‐lhe,	 de	 modo	

estrutural,	 as	 características	 políticas	 e	 institucionais	 que	 possam	 garantir	 um	

funcionamento	 integrado.	 Mesmo	 nos	 estados	 e	 municípios,	 é	 comum	 que	 o	
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atendimento	a	adolescentes	em	conflito	com	a	lei	não	siga	ações	coordenadas,	sendo	

difícil	identificar	uma	dinâmica	sistêmica	em	seu	funcionamento.	

O	 resultado	 do	 trabalho	 dessas	 instituições	 reproduz	 dois	 fenômenos	 sociais	

brasileiros:	 sujeição	 criminal	 e	 inclusão	 marginal;	 sendo	 o	 primeiro	 observado	 no	

meio	 fechado	 e	 o	 segundo	 no	 meio	 aberto.	 O	 conceito	 de	 sujeição	 criminal	 foi	

elaborado	por	Misse	(2008)	para	explicar	as	relações	sociais	entre	agentes	oficiais	do	

sistema	 de	 justiça	 e	 grupos	 socialmente	 segregados.	 Já	 o	 conceito	 de	 inclusão	

marginal	 foi	 desenvolvido	 por	 Demo	 (2006)	 e	 explica	 os	 efeitos	 da	 aplicação	 de	

mecanismos	 institucionais	para	 inclusão	socioeconômica	dos	estratos	populacionais	

mais	 pobres.	 Considerando	 aspectos	 quantitativos	 do	 sistema	 socioeducativo	 em	

Goiás,	é	possível	observar	que	o	funcionamento	do	meio	fechado	é	fator	que	provoca	

a	 sujeição	 criminal;	 enquanto	 o	 funcionamento	 do	 meio	 aberto	 contribui	 para	 a	

inclusão	 marginal.	 Pode‐se	 dizer	 que	 o	 sistema	 socioeducativo	 é	 um	 modelo	 de	

reinserção	que	 funciona	sujeitando	criminalmente	e	 incluindo	marginalmente	os/as	

adolescentes.		

O	 sistema	socioeducativo,	obviamente,	é	 formado	por	um	conjunto	maior	de	

instituições,	não	se	restringindo	a	centros	de	internação	e	órgãos	de	assistência	social.	

Tribunais	de	justiça,	delegacias	e	polícias	são	partes	integrantes	do	sistema;	além	de	

outras	 instituições	 que	 estão	 envolvidas	 indiretamente,	 como	 centros	 de	 saúde,	

educação	 e	 profissionalização.	 Nesse	 sentido,	 os	 fatores	 determinantes	 da	 relação	

entre	sistema	socioeducativo	e	 sujeição	criminal	devem	ser	considerados	em	 toda	a	

extensão	 do	 sistema.	 O	 mesmo	 vale	 para	 a	 relação	 com	 a	 inclusão	 marginal.	 Este	

trabalho,	 contudo,	 enfatizará	 essa	 relação	 no	 funcionamento	 específico	 do	 meio	

fechado	 e	 aberto.	 Como	 dito	 anteriormente,	 interessa	 compreender	 o	 processo	 de	

rotulação	de	jovens	pelos	agentes	do	sistema	nas	duas	esferas	de	execução	do	trabalho.	

O	 objetivo	 é	 analisar	 aspectos	 representativos	 da	 percepção	 que	 tem	 os	 agentes	 a	

respeito	 dos/as	 adolescentes.	 Dessa	 forma,	 as	 dimensões	 propriamente	 jurídicas	

desse	 processo	 e	 a	 descrição	 de	 como	 ele	 afeta	 a	 juventude,	 reproduzindo	 o	

assujeitamento,	é	tarefa	para	outras	produções	científicas.	Essas	que,	em	seu	escopo,	

poderão	 tratar	 da	 relação	 com	 os	 tribunais	 e	 polícias.	 Assim	 como	 poderão	 ser	
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estudados	os	órgãos	administrativos	que	tomam	as	decisões	políticas	e	orçamentárias	

do	sistema.	

A	 seguir,	 consideremos	 algumas	 informações	 quantitativas	 do	 sistema	

socioeducativo	 em	 Goiás.	 Esses	 dados	 ajudam	 a	 entender	 o	 funcionamento	 desse	

sistema	 a	 partir	 do	 perfil	 socioeconômico	 dos/as	 adolescentes	 e	 dos	 tipos	 de	

ocorrências	infracionais	mais	frequentes.	Note	que	os	números	exibidos	indicam	que	

esse	público	é	formado	por	jovens	de	famílias	de	baixa	renda,	que	cometem	infrações,	

em	 sua	 maioria,	 contra	 patrimônio	 e	 não	 contra	 a	 vida;	 sendo,	 além	 disso,	 mais	

vitimas	 que	 autores	 de	 homicídios.	 Ao	 considerar	 essas	 variáveis,	 observe	 como	 a	

sujeição	 criminal	 e	 a	 inclusão	marginal	 são	 conceitos	 que	 representam	 a	 realidade	

descrita.	

	

1.2.	A	sujeição	criminal	no	meio	fechado.	

	

O	sistema	fechado,	operado	por	agentes	dos	Centros	de	Internação,	é	parte	da	

organização	 institucional	 de	 justiça	 criminal	 juvenil	 que	 encadeia	 os	 processos	 de	

incriminação	e	sujeição	criminal.	Esses	são	conceitos	de	Misse	(2008)	que	definem	a	

realidade	 brasileira	 do	 tratamento	 jurídico	 dado	 aos	 acusados	 pelas	 instituições	 de	

controle	do	crime.	A	noção	de	incriminação	traduz	a	dimensão	oficial	da	acusação,	que	

abrange	o	seu	âmbito	burocrático.	Trata‐se	dos	ritos	formais	que	marcam	as	etapas	

do	processo,	da	investigação	ao	julgamento.		

Já	 o	 conceito	 de	 sujeição	 criminal	 expressa	 a	 realidade	 de	 um	 processo	 não	

formal,	 que	 tem	 por	 característica	 fundamental	 a	 acusação	 feita	 por	 agentes	 do	

sistema	 de	 justiça	 a	 indivíduos	 que	 não	 incriminados.	 Neste	 tipo	 de	 acusação,	 os	

sujeitos	 são	 submetidos	 à	 suspeição	 dos	 agentes	 em	 razão	 de	 seu	 perfil	

socioeconômico	 e	 racial	 e	 não	por	 terem,	necessariamente,	 praticado	 algum	crime.	

Misse	(2008)	propõe,	com	esse	conceito,	sintetizar	numa	categoria	a	noção	de	rótulo,	

desenvolvida	pelo	interacionismo	simbólico;	e	de	subalternidade,	das	abordagens	pós‐

estruturalistas.	Em	suas	pesquisas,	Misse	(2008)	mostrou	que,	no	Brasil,	o	indivíduo	

rotulado	 pelas	 autoridades	 do	 sistema	 de	 justiça	 é	 o	 sujeito	 subalternizado	 pelos	
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grupos	dominantes	de	em	nossas	relações	sociais,	políticas	e	econômicas.	

Esse	é	o	 caso	de	adolescentes	 inseridos	no	 sistema	socioeducativo	em	Goiás.	

Trata‐se	de	um	grupo	social	que	é	responsável	pela	menor	fração	dos	percentuais	de	

ocorrências	criminais.	Considerando	apenas	os	delitos	praticados	por	adolescentes,	a	

maioria	 são	 casos	 de	 furtos	 e	 roubos,	 sendo	 pequena	 a	 parcela	 correspondente	 a	

casos	 mais	 violentos,	 como	 homicídio.	 Além	 disso,	 é	 baixa	 a	 taxa	 de	 reincidência.	

Apesar	 dos	 indicadores	 apontarem	 que	 se	 trata	 de	 um	 número	 baixo	 de	 infrações	

comparados	aos	adultos,	os	agentes	do	meio	fechado	consideram	que	esses	jovens	são	

responsáveis	pela	maioria	dos	crimes	cometidos	na	cidade.	Ainda	que	em	sua	maioria	

as	 infrações	 desses	 adolescentes	 sejam	 contra	 o	 patrimônio	 e	 não	 contra	 a	 vida,	 os	

profissionais	do	meio	fechado	rotulam	esses	jovens	como	extremamente	agressivos	e	

violentos.	Esse	processo	de	rotulação	será	analisado	no	capítulo	seguinte.	Aqui,	 será	

abordado	 o	 contexto	mais	 amplo	 de	 funcionamento	 do	 sistema	 socioeducativo,	 que	

nos	permite	perceber	uma	incongruência	entre	a	incidência	de	delitos	praticados	por	

adolescentes	e	o	modo	como	eles/as	são	socialmente	percebidos	depois	de	 inseridos	

no	sistema	socioeducativo.	

É	 recorrente	 entre	os	 agentes	do	meio	 fechado,	 a	 ideia	de	que	 a	maioria	dos	

crimes	 ocorridos	 na	 sociedade	 foi	 cometida	 por	 adolescentes.	 Porém,	 os	 atos	

infracionais	praticados	por	jovens	de	12	a	18	anos	ocorrem	numa	frequência	menor	

que	os	delitos	praticados	por	adultos.	Esses	jovens	são	responsáveis	por	17%	do	total	

de	 latrocínios,	por	1%	do	 total	de	 furtos,	por	2,5%	do	 total	de	 roubos	e	por	3%	dos	

homicídios	 registrados	 em	 Goiânia	 no	 ano	 de	 20135.	 Ao	 considerarmos	 que	 são	

adultos	que	praticam	83%	dos	latrocínios,	98%	dos	roubos,	99%	dos	furtos	e	97%	dos	

homicídios,	 colocamos	 em	 xeque	 a	 percepção	 de	 que	 o	 público	 adolescente	 é	 o	

principal	responsável	pela	incidência	de	crimes	na	cidade.	Repare	na	tabela	abaixo	e	

veja	 a	 frequência	 dessas	 ocorrências	 criminais	 em	 uma	 tabela	 de	 cruzamento	 que	

                                                 
5	 Fonte:	 Projeto	 de	 Pesquisa	 Levantamento	 do	 Sistema	 Socioeducativo	 Municipal	 em	 Goiânia.	

Esses	dados	foram	publicados	na	edição	mai/ago	2015	da	Revista	Inter	Ação	em	seu	v.40,	n.	2.	
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considera	as	autorias	por	grupo	etário6.		

	

Tabela	1.		Autoria	de	crime	por	grupo	etário	em	Goiânia	no	ano	de	2013.	

Grupo	etário	de	autores	

	 Adultos	 Adolescentes	

Furto	 25.964	 243	

Roubo	 19.305	 490	

Homicídio	 589	 20	

Latrocínio	 28	 5	

Fonte:	Secretaria	de	Segurança	Pública	do	Estado	de	Goiás	e	Delegacia	de	Apuração	de	
Atos	Infracionais.	

	

O	número	absoluto	de	adolescentes	que	praticam	atos	infracionais	em	Goiânia,	

como	visto	no	quadro	acima,	é	pequeno	se	comparado	ao	universo	dessa	população,	

descrito	 no	 quadro	 abaixo.	 Observados	 os	 números7	 da	 população	 geral	 de	 jovens	

adolescentes	 e,	 considerando	 o	 universo	 de	 medidas	 aplicadas	 em	 meio	 aberto	 e	

fechado,	no	ano	de	2013,	constata‐se	que	apenas	0,5%	da	população	de	adolescentes	

está	em	conflito	com	a	lei.	Tal	constatação	vai	de	encontro	ao	discurso	corrente	entre	

os	 agentes	 do	 sistema,	 que	 alardeiam	 um	 suposto	 número	 elevado	 de	 adolescentes	

infratores;	 enquanto,	 na	 verdade,	 99,5%	 dos/as	 adolescentes	 não	 cometeram	 atos	

                                                 
6	Os	relatórios	fornecidos	pela	Delegacia	de	Apuração	de	Atos	Infracionais	traziam	os	registros	de	

apreensões	de	adolescentes	por	tipo	de	delito	considerando	sua	quantidade	em	cada	mês.	Contudo,	

o	 mês	 de	 fevereiro	 não	 constava	 registros,	 devido	 a	 falha	 técnica	 da	 área.	 No	 intuito	 de	 evitar	

maiores	distorções,	estimei	os	valores	de	fevereiro	com	base	na	média	aritmética	do	número	de	

casos	 registrados	 ao	 longo	de	 todo	o	 ano.	 Considerei	 a	média	por	 ser	uma	medida	de	 tendência	

central	 que	 representaria	 o	 número	 de	 ocorrências	 mais	 próximo	 à	 realidade,	 uma	 vez	 que	 a	

variação	desses	casos	é	aproximada	à	distribuição	normal.			

7	O	IBGE,	na	estimativa	populacional	do	ano	de	2013,	divulgou		as	faixas	etárias	de	10	a	14	anos	e	

15	a	19	anos	de	idade,	dois	anos	a	menos	que	o	início	e	um	a	mais	que	o	classificado	pelo	Estatuto	

da	Criança	e	do	Adolescente.		
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infracionais.	

	

Tabela	2.	População	jovem	de	Goiânia,	em	2013.	

Fonte:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística.	Estimativa	de	2013	do	IBGE	cidades.	

	 	

Outro	argumento	comum	entre	os	agentes	do	meio	 fechado,	 como	será	visto	

no	 segundo	 capítulo,	 é	 a	 de	 que	 a	 maioria	 desses	 adolescentes	 são	 criminosos	

contumazes,	que	reincidem	nos	mesmos	delitos	e	tornando	medidas	socioeducativas	

ineficazes,	 o	 que	 exige	 aplicação	 de	 medidas	 mais	 duras.	 Todavia,	 do	 total	 de	

adolescentes	em	centros	de	internação	apenas	11%	era	reincidente,	no	ano	de	20138.	

Se	for	considerado	também	o	meio	aberto,	o	percentual	de	reincidentes	é	de	35%,	bem	

abaixo	da	metade	do	total	de	infrações	registradas.	Assim,	o	nível	de	reincidência	não	

pode	ser	utilizado	como	argumento	lógico	para	iniciativas	de	endurecimento	penal.		

Averiguando	os	registros	oficiais	foi	possível	descobrir	que	os	crimes	violentos	

não	 figuram	 entre	 os	 mais	 praticados	 pelos	 adolescentes,	 quando	 consideramos	

apenas	os	atos	 infracionais	de	autoria	desse	grupo.	Essa	é	outra	concepção	comum	

em	 relação	 aos	 mais	 jovens	 que	 estão	 inseridos	 no	 sistema	 socioeducativo.	 Como	

veremos	 no	 próximo	 capítulo,	 os/as	 agentes	 do	 sistema	 acreditam	 que	 esses	

adolescentes	 estão	 cada	 vez	 mais	 agressivos	 e	 praticando	 delitos	 mais	 violentos.	

Entretanto,	 a	 incidência	 concreta	 de	 casos	 descreve	 uma	 realidade	 diferente.	

Observemos	a	 tabela	 a	 seguir,	 que	 considera	o	 total	de	 atos	 infracionais	 registrados	

pela	DEPAI,	sem	distinguir	adolescentes	que	vão	cumprir	medidas	no	meio	aberto	ou	

fechado.	Veja	que	as	porcentagens	mais	altas	se	referem	a	delitos	contra	o	patrimônio	

                                                 
8	Fonte:	Secretaria	Estadual	de	Cidadania	de	Goiás.	

	 Homens	 Mulheres	 Totais	

De	10	a	14	anos	 50.233	 49.196	 99.429	

De	15	a	19	anos	 55.213	 56.424	 111.637	

Totais	 105.446	 105.620	 211.066	
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e	as	mais	baixas	dizem	respeito	a	atentados	contra	a	vida.	Note	que	a	segunda	maior	

ocorrência	 é	 de	 adolescentes	 que	 dirigiam	 veículos	 sem	 documento	 de	 habilitação.	

Esse	 fato	 dificulta	 justificativas	 comuns	 de	 que	 adolescentes	 infratores	 são	

extremamente	violentos	e	o	sistema	de	justiça	precisa	atuar	com	ênfase	na	restrição	

de	liberdade,	seguindo	políticas	mais	rígidas	de	encarceramento.	

	

Tabela	3.	Principais	atos	infracionais	praticados	

por	adolescentes	em	Goiânia	no	ano	20139.	

	 Porcentagem	

Roubo	 19,7	

Dirigir	sem	CNH	 11,4	

Furto	 9,8	

Porte	de	drogas	 8	

Receptação	 6,8	

Tráfico	de	drogas	 6	

Tentativa	de	Homicídio	 0,7	

Homicídio	 0,8	

Latrocínio	 0,2	

Outros	 36,4	

Fonte:	 Projeto	 de	 Pesquisa	 Levantamento	 do	 Sistema	
Socioeducativo	Municipal	em	Goiânia.	
	
	

A	maioria	dos	jovens	presos	em	centros	de	internação	foi	detida	por	infrações	

que	não	atentam	contra	a	vida.	No	ano	de	2013,	do	total	de	adolescentes	presos,	22%	

praticou	 delito	 de	 maior	 gravidade,	 sendo	 11%	 homicídio.	 Assim,	 78%	 dos	 jovens	

mantidos	em	centros	de	 internação	estavam	cumprindo	a	medida	mais	punitiva	por	

                                                 
9	 Esses	 dados	 foram	 publicados	 na	 edição	 mai/ago	 2015	 da	 Revista	 Inter	 Ação	 em	 seu	 v.40,	 n.	 2,	

contando	com	a	co‐autoria	de	Dijaci	David	de	Oliveira	e	Najla	Franco	Frattari. 
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terem	praticado	delitos	de	menor	gravidade10.	Essas	porcentagens	coloca	a	questão	de	

quanto	 esse	 sistema	 submete	 os/as	 adolescentes	 a	 medidas	 sancionatórias	

proporcionais	 aos	 seus	 atos.	 O	 levantamento	 indica	 que	 aproximadamente	 22%	do	

contingente	internado	é	que	realmente	deveria	estar	nessa	situação.		

Isso	nos	leva	a	supor	que	outros	fatores,	não	apenas	os	estritamente	jurídicos	

determinam	 o	 direcionamento	 que	 é	 dado	 aos	 adolescentes	 apreendidos	 pelas	

autoridades	 judiciárias.	 Assim,	 cabe	 questionar	 quais	 os	 elementos	 sociais	 e	 não	

apenas	 jurídicos	 podem	 estar	 condicionando	 o	 funcionamento	 do	 sistema.	 Nesse	

sentido,	 é	 útil	 considerar	 o	 perfil	 socioeconômico	 dos	 adolescentes	 inseridos	 no	

sistema	 socioeducativo.	 Ao	 verificarmos	 que	 há	 um	 segmento	 específico	 de	 jovem	

detido	 e	 encaminhado	 pelas	 autoridades	 responsáveis,	 marcado	 por	 sua	 cor	 e	

condição	 econômica,	 observamos	 que	 o	 sistema	 socioeducativo	 reproduz	 o	

fenômeno	social	da	sujeição	criminal,	como	descrito	por	Misse	(2006).		

Verificando	 as	 informações	 oficiais	 de	 registros	 das	 instituições	 do	 sistema	

socioeducativo,	para	o	ano	de	2013,	 constata‐se	que	94%11	dos	 jovens	 são	homens,	

86%12	 tem	 entre	 15	 e	 17	 anos	 e	 86%	 são	 do	 tipo	 não	 brancos,	 conforme	 tabela	

abaixo13.	 Considere	 o	 grupo	 de	 cor	 parda	 e	 preta	 de	 forma	 agregada,	 conforme	

Estatuto	da	Igualdade	Racial	(2010)	e	critérios	metodológicos	do	IBGE,	que	considera	

esse	conjunto	como	negros/as.		

	

Tabela	4.	Raça/Cor	de	adolescentes	em		

unidades	de	internação,	em	2013.	

                                                 
10	Fonte:	GECRIA.	

11	Fonte:	GECRIA.	Grupo	Executivo	de	Apoio	a	Criança	e	Adolescentes.	Secretaria	de	Cidadania	e	

Trabalho	do	Estado	de	Goiás.	

12	Fonte:	Idem.	

13	Esses	dados	foram	divulgados	em	nota	técnica	do	Necrivi	(Núcleo	de	Estudos	sobre	Criminalidade	e	

Violência)	 intitulada:	 “Adolescentes	 em	 conflito	 com	 a	 lei	 em	 Goiás:	 perfil	 socioeconômico	 e	

vitimização”.	
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	 Porcentagem	

Amarela	 0,5	

Branca	 22	

Indígena	 0,1	

Parda	 64	

Preta	 12	

Não	informada	 1	

Fonte:	 GECRIA.	 Grupo	 Executivo	 de	 Apoio	 à	 Criança	 e	
Adolescentes.	 Secretaria	 de	 Cidadania	 e	 Trabalho	 do	 Estado	 de	
Goiás.	
	

	

Considerando	 ainda	 o	 ano	 de	 2013,	 a	 maioria	 dos	 adolescentes	 são	 grupos	

familiares	 com	 renda	 de	 até	 três	 salários	mínimos.	 Esse	 dado	 é	 específico	 do	meio	

aberto.	O	órgão	responsável	pelo	meio	fechado	não	divulgou	essa	informação.	Como	

dito	 anteriormente,	 os/as	 adolescentes	 do	meio	 aberto,	 em	 sua	maioria,	 passaram	

pelo	meio	fechado;	uma	vez	que	os	do	meio	fechado,	necessariamente	passarão	pelo	

meio	 aberto.	 Assim,	 embora	 não	 seja	 o	 ideal,	 é	 razoável	 pressupor	 que	 esses	

adolescentes	pertencem	a	estratos	econômicos	similares.	Assim	considerando,	 cerca	

de	23%	dos/as	jovens	com	renda	familiar	de	até	1	salário	mínimo	e	62%	entre	2	e	3	

salários	mínimos.	 13%	 tem	 renda	 entre	 4	 e	 5	 salários	 e	 2%	 tem	 renda	 acima	 de	 5	

salários	 mínimos.	 Lembrando	 que	 isso	 considera	 dados	 divulgados	 apenas	 pela	

instituição	responsável	pelo	meio	aberto,	 sendo	arbitrária	uma	generalização,	 ainda	

que	não	deixe	de	ser	coerente	com	a	realidade.	

	

	

	

Tabela	5.	Perfil	socioeconômico,	em	2013.	

Salário	Mínimo	 Porcentagem	
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Até	1	 23	

De	2	a	3	 62	

De	4	a	5		 13	

Acima	de	5	 2	

Fonte:	 SEMAS	 (Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social)	 e	
Projeto	 de	 Pesquisa	 Levantamento	 do	 Sistema	 Socioeducativo	
Municipal	em	Goiânia.	
	

Esse	 conjunto	 de	 dados	 descritivos	 indicam	 que	 há	 predomínio	 de	 um	 tipo	

específico	 de	 jovem	 que	 é	 submetido	 à	 aplicação	 de	 medidas	 socioeducativas,	

principalmente	as	de	internação.	Observe	que	se	trata	de	um	segmento	jovem,	negro	e	

de	 baixa	 renda.	 Pode‐se	 inferir	 que	 o	 sistema	 socioeducativo	 é	 seletivo	 quanto	 ao	

perfil	 de	 jovem	 que	 será	 submetido	 às	 sanções.	 Fica	 evidente	 que	 essa	 seletividade	

está	 ligada	a	aspectos	sociais	que	marcam	a	vida	e	 corpos	desses	 jovens.	Conforme	

explicação	de	Misse	 (2008;	14),	 essa	 realidade	 acontece	pela	 “(...)	 sujeição	 criminal,	

através	da	qual	são	selecionados	preventivamente	os	supostos	sujeitos	que	irão	compor	

um	tipo	social	cujo	caráter	é	socialmente	considerado	‘propenso	a	cometer	um	crime’”.		

Neste	 caso,	 tem‐se	 um	 exemplo	 de	 sujeito	 que	 pode	 ser	 previamente	

criminalizado,	sem	necessariamente	ser	submetido	ao	processo	legal	de	incriminação,	

como	explicado	por	Misse	 (2010).	Esse	 sujeito,	 antes	de	 incriminado,	 está	presente	

nas	relações	sociais	como	potencialmente	criminoso.	 Independente	de	cometimento	

ou	 não	 de	 um	 ato	 criminoso,	 esse	 indivíduo	 é	 rotulado	 como	 alguém	perigoso,	 que	

carrega	 em	 si	 uma	 propensão	 ao	 crime,	 sendo	 mais	 suscetível	 de	 praticá‐lo.	 A	

rotulação	dessa	figura	cria	um	estigma	que	passa	a	definir	esse	sujeito	socialmente.	A	

sujeição	 criminal	 é	 um	 conceito	 que	 combina	 esses	 rótulos	 com	 condições	 de	 vida	

subalternas,	conforme	explica	Misse	(2010):	

	

	

Na	 sujeição	 criminal	 encontramos	 esses	 mesmos	 processos,	 mas	

potencializados	por	um	ambiente	de	profunda	desigualdade	social,	 forte	

privação	 relativa	 de	 recursos	 de	 resistência	 (ou	 ocultação	 social)	 à	
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estigmatização	e	pela	dominação	(mais	que	apenas	pelo	predomínio)	da	

identidade	degradada	sobre	todos	os	demais	papeis	sociais	do	indivíduo.		

	

As	 pesquisas	 de	 Misse	 (2010)	 evidenciam,	 ao	 mesmo	 tempo,	 que	 embora	

esses	 fatores	socioeconômicos	estejam	diretamente	 ligados	à	sujeição	criminal,	não	

são	 eles	 que	 determinam	 o	 envolvimento	 de	 jovens	 com	 a	 criminalidade.	 Em	 seus	

trabalhos,	 fica	 claro	 que	 não	 há	 relação	 de	 causa	 e	 efeito	 entre	 pobreza	 e	 ação	

delituosa.	 Os	 condicionantes	 sociais	 de	 raça	 e	 renda	 são	 características	 do	 grupo	

social	estigmatizado.	Não	é	o	fato	de	ser	pobre	e	negro	que	determina	o	envolvimento	

de	adolescentes	com	o	crime.	O	sistema	de	justiça	criminal	é	que	opta	por	incriminar	

esse	 grupo	 juvenil	 em	 uma	 proporção	 maior	 do	 que	 incrimina	 jovens	 brancos	 de	

classe	 média	 alta.	 Assim,	 não	 se	 trata	 de	 afirmar	 que	 condição	 econômica	 e	 a	 cor	

desses	 adolescentes	 os	 induzem	 ao	 crime;	 antes,	 se	 negro	 e	 pobre	 são	 condições	

escolhidas	pelo	sistema	de	justiça	para	classificar	sujeitos	potencialmente	criminosos.	

Consequentemente,	 o	 funcionamento	 do	 sistema	 de	 justiça	 criminal	 opera	

seletivamente,	 tratando	 desigualmente	 os	 grupos	 sociais.	 Assim,	 não	 é	 raro	 que	 a	

atuação	das	forças	de	segurança	pública	optem	por	abordagens,	apreensões,	prisões,	

investigação	e	punição	que	visem	indivíduos	pertencentes	de	uma	determinada	cor	e	

condição	econômica	(Misse,	1999).	

O	conjunto	de	características	que	descrevem	o	perfil	 socioeconômico	mostra	

que	há	um	tipo	definido	de	adolescente	suscetível	a	ser	submetido	ao	cumprimento	de	

medida	 socioeducativa.	 Como	 foi	 demonstrado,	 o	 fator	 racial	 e	 de	 renda	 são	

determinantes	nesse	processo.	Ser	adolescente,	homem,	negro	e	de	baixa	renda	torna	

esse	 sujeito	 previamente	 suspeito	 para	 as	 iniciativas	 da	 atividade	 de	 acusação	 na	

sociedade,	principalmente	as	movidas	por	autoridades	 jurídicas	e	policiais.	Assim,	a	

incriminação	 desses	 indivíduos,	 que	 acarreta	 em	 aplicação	 de	 uma	 medida	

socioeducativa	é	feita	mediante	o	processo	de	sujeição	criminal,	uma	vez	que	se	reduz	

o	conteúdo	do	ato	praticado	e	enquadra‐se	o	sujeito	em	um	tipo	social	específico,	de	

caráter	 negativo,	 como	 é	 conceituado	 por	Misse	 (2008).	 	 Acrescente	 a	 isso,	 a	 ideia	

desse	autor	de	que	a	força	da	sujeição	criminal	está	no	poder	de	definir	os	indivíduos	
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como	partes	de	um	tipo	social.	

	

Essa	 noção	 [sujeição	 criminal]	 parece‐me	 tanto	 mais	 interessante	

quanto	maior	 for	 a	 capacidade	 do	 poder	 de	 definição	 de	 antecipar	 (ou	

prever)	 a	 adequação	 da	 incriminação	 a	 um	 indivíduo	 e	 de	 construí‐lo	

como	pertencente	a	um	tipo	social.	Amplia‐se	a	sujeição	criminal	como	

uma	 potencialidade	 de	 todos	 os	 indivíduos	 que	 possuam	 atributos	

próximos	ou	afins	ao	tipo	social	acusado	(Misse,	2008;	23).	

	

	 A	 forma	 como	 os/as	 adolescentes	 são	 rotulados	 nesse	 processo	 de	 acusação	

social	pode	ser	observada	nas	condições	físicas	dos	centros	de	internação	que	os/as	

recebem.	A	situação	de	precariedade	da	infraestrutura	do	lugar	e,	principalmente,	sua	

similaridade	 ao	 presídio	 convencional,	 é	 um	 exemplo	 de	 como	 o	 sistema	

socioeducativo	 em	meio	 fechado	 opera	 segundo	 a	 lógica	 da	 sujeição	 criminal.	 Além	

disso,	dois	dos	três	centros	de	internação	funcionam	em	batalhões	da	polícia	militar,	o	

que	torna	impossível	a	estas	unidades	operarem	em	acordo	com	a	lei	(ECA	e	SINASE),	

uma	 vez	 que	 o	 ambiente	 projetado	 deve	 ser	 similar	 ao	 escolar	 e	 não	 ao	 prisional.	

Embora	 tenha	 conhecido	 algumas	 dessas	 unidades	 pessoalmente,	 um	 relato	

institucional	 descreve	bem	essa	 realidade	 e	nos	mostra,	 ao	mesmo	 tempo,	 como	 as	

instituições	de	outras	esferas,	como	o	poder	judiciário	e	a	sociedade	civil	organizada	

está	ciente	do	problema.	

No	ano	de	2013	o	Juizado	da	Infância	e	da	Juventude	e	da	Comissão	de	Direitos	

Humanos	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	 realizou	uma	 inspeção	nos	 centros	de	

internação14.	 Destaque‐se	 o	 relatório	 feito	 em	uma	das	 unidades	 de	 internação	 que	

funciona	 em	 batalhão	 da	 polícia	 militar.	 A	 partir	 das	 indicações	 feitas	 por	 estas	

                                                 
14	O	 Juizado	da	 Infância	e	 Juventude	de	Goiânia,	 junto	com	a	Comissão	de	Direitos	Humanos	da	OAB	

realizam	visitas	regulares	aos	Centros	de	 Internação	do	Estado	de	Goiás.	Tive	acesso	ao	relatório	

feito	em	2013,	resultante	da	visita	ao	Centro	de	Internação	Provisória	–	CIP,	uma	das	unidades	de	

internação	 que	 funcionam	 irregularmente	 em	 batalhão	 da	 Polícia	Militar	 em	Goiânia.	 Optei	 por	

não	disponibilizar	o	documento	em	anexo,	posto	que	nele	constam	a	identificação	dos	adolescentes	

ouvidos	pelos	realtores.	
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informações	 oficiais,	 podemos	 imaginar	 as	 condições	 a	 que	 adolescentes	 são	

submetidos	nesses	espaços.	

	 De	acordo	com	o	relatório,	o	aspecto	arquitetônico	da	unidade	de	internação	é	

prisional.	O	documento	considerou	a	infraestrutura	precária,	enfatizando	a	presença	

de	mofo	nos	alojamentos,	de	falta	de	ventilação	apropriada	e	ausência	de	iluminação.	

Em	 relação	 às	 características	 físicas	 é	 curioso	 notar	 que,	 ao	 tentar	 descrever	 a	

impressão	 do	 ambiente,	 o	 relatório	 usa	 os	 termos	 insalubre	 e	 “sombrio”.	

Insalubridade	 que	 é	 também	 mencionada	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 alimentação,	

reclamação	recorrente	entre	os	adolescentes	ouvidos	pelas	autoridades	responsáveis	

pela	 visita.	 A	 unidade	 visitada	 não	 contava	 com	 trabalho	 de	 nutricionista.	 Ainda	 de	

acordo	com	o	relatório,	os	entupimentos	nos	encanamentos	dos	banheiros	espalham	

um	odor	semelhante	a	esgoto,	que	reforça	o	aspecto	insalubre	do	lugar.	

	 De	acordo	com	o	relatório,	os	constantes	entupimentos	nos	encanamentos	dos	

banheiros	espalham	um	odor	semelhante	a	esgoto,	que	reforça	o	aspecto	insalubre	do	

lugar.	O	ambiente	“sombrio”,	por	sua	vez,	pode	estar	ligado	a	outros	fatores	que	não	a	

iluminação.	Essa	expressão	ganha	ainda	mais	sentido	se	considerarmos	que	um	dos	

questionamentos	dos	adolescentes	é	acerca	da	agressão	sofrida	por	policiais	militares.	

Cogito	que	a	violência	ali	presente	pode	ter	feito	o	ambiente	“sombrio”	até	para	quem	

não	é	vítima	dela.	

	 Considerando	 esse	 contexto,	 é	 significativo	 mencionar	 o	 trecho	 final	 do	

relatório,	 que	 ilustra,	 ao	 mesmo	 tempo,	 a	 percepção	 das	 autoridades	 do	 poder	

judiciário	 em	 relação	 a	 situação	 observada	 e	 a	 possibilidade	 de	 que	 o	 sistema	

socioeducativo	 funcione	efetivamente:	 “A	 situação	é	 lamentável.	Os	 adolescentes	 são	

tratados	 materialmente	 como	 presos.	 Não	 se	 vislumbra	 qualquer	 motivação	 para	

ressocializá‐los”15.	 É	 interessante	 notar	 que	 um	 ano	 depois,	 a	 unidade	 continua	 a	

funcionar	em	batalhão	de	polícia	militar,	com	os	mesmos	problemas	sendo	relatados	

pelos	educadores	sociais	que	lá	trabalham.	

                                                 
15	 TRIBUNAL	 DE	 JUSTIÇA	 DO	 ESTADO	 DE	 GOIÁS.	 Relatório	 de	 Visita	 ao	 Centro	 de	 Internação	

Provisória	‐	CIP.	Goiânia,	2013.	
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1.3.	A	inclusão	marginal	no	meio	aberto.	

	

	 A	 maioria	 dos	 adolescentes	 que	 praticam	 atos	 infracionais	 cumpre	 medida	

socioeducativa	 em	 meio	 aberto.	 Como	 visto	 anteriormente,	 esses	 jovens	 são	

obrigados	 a	 prestar	 serviços	 comunitários	 e/ou	 tem	 maior	 vigilância	 sobre	 suas	

atividades	 cotidianas,	 principalmente	 a	 escolar.	 As	 unidades	 de	 assistência	 social	

responsáveis	 por	 esses	 adolescentes	 desenvolvem	 seu	 trabalho	 com	 objetivo	 de	

promover	 a	 inclusão	 socioeconômica	 e	 o	 restabelecimento	 dos	 vínculos	 familiares.	

Acredita‐se	 que	 essas	 duas	 iniciativas	 são	 necessárias	 para	 a	 mudança	 de	

comportamento	dos	 jovens	atendidos.	Trata‐se	de	uma	lógica	assistencial	em	que	se	

prioriza	 o	 atendimento	 a	 necessidades	 básicas,	 identificando	 carências	

socioeconômicas	das	famílias	dos/as	jovens	recebidos/as.	O	esforço	principal	dessas	

instituições	consiste	em	reinserir	os/as	adolescentes	na	escola	e	 facilitar	a	 inserção	

no	mercado	de	trabalho.	

	 O	sentido	que	os	agentes	do	meio	aberto	empregam	à	suas	ações	é	diferente	

do	 observado	 no	 meio	 fechado.	 A	 ênfase	 do	 trabalho	 é	 menos	 punitiva	 e	 mais	

educativa,	 ainda	 que	 se	 possa	 questionar	 a	 efetividade	 do	 acompanhamento	

pedagógico.	Não	se	observa	aqui	a	reprodução	da	sujeição	criminal,	presente	no	meio	

fechado.	 Predomina	 no	 meio	 aberto	 a	 reprodução	 de	 um	 tipo	 de	 inclusão	 social	

marginalizada,	que	oferece	aos	adolescentes	oportunidades	de	inserção	no	mercado	de	

trabalho	 em	 atividades	 sub‐remuneradas.	 É	 comum	 que	 esses	 jovens	 sejam	

subordinados	 a	 trabalhos	 que	 nada	 lhes	 retribuem,	 como	 serviços	 voluntários	 em	

instituições	 religiosas.	Nesses	 locais,	 acabam	por	 auxiliarem	na	 limpeza	 e	 eventual	

manutenção	 das	 instalações	 das	 igrejas,	 Além	 disso,	 as	 agentes	 do	 viabilizam	 o	

recebimento	de	benefícios	dos	programas	sociais,	principalmente	o	Bolsa	Família.		

Esse	 tipo	 de	 iniciativa,	 ainda	 que	 válido	 e	 necessário,	 restringe	 o	

funcionamento	do	sistema	a	oferecer	pouco	a	quem	está	 formulando	seu	projeto	de	

vida.	Dada	à	condição	de	baixa	renda,	esses	auxílios	são	 imprescindíveis	para	que	o	

acompanhamento	 dos	 adolescentes	 e	 familiares	 seja	 realizado.	 Entretanto,	 esses	
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adolescentes	demandam	mais	que	isso.	Tendo	fracassado	a	escola,	tendo	se	fragilizado	

os	 laços	 familiares	 e	 mantidas	 as	 limitações	 impostas	 pela	 pobreza,	 faltam	 os	

elementos	necessário	para	a	construção	pessoal	de	um	projeto	de	vida.	Assim,	além	da	

reposição	mínima	de	recursos	de	sobrevivência,	é	necessário	promover	a	autonomia	

e	 o	 crescimento	 intelectual	 que	 garantirão	 a	 esses	 adolescentes	 perceberem	 a	 si	

mesmos	como	sujeitos	de	direito	e	conceberem	um	projeto	de	vida.	

	 Nesse	 sentido,	 o	 sistema	 socioeducativo	 em	 meio	 aberto	 está	 preso	 ao	

paradoxo	 da	 inclusão	 marginal	 (Demo,	 2006).	 Ao	 desempenhar	 sua	 função	

assistencial	ele	cumpre	o	papel	de	fornecer	as	condições	mínimas	de	sobrevivência,	

mas	não	realiza	o	trabalho	pedagógico	emancipatório.	A	inserção	sub‐remunerada	no	

mercado	de	trabalho	é	ambígua.	Ela	ajuda	de	forma	imediata,	mas	diminui	as	chances	

de	ascensão	socioeconômica	(Demo,	2006).		

A	 realidade	 brasileira	 é	 um	 claro	 exemplo	 que	 as	 chances	 de	 êxito	 na	

mobilidade	 social	 passam	 pelo	 acesso	 a	 educação	 superior.	 E	 quanto	 menor	 a	

qualidade	 da	 formação	 no	 ensino	 básico,	 menor	 a	 chance	 de	 ter	 acesso	 ao	 ensino	

superior.	 Quanto	 mais	 trabalho	 durante	 o	 ensino	 básico,	 menor	 a	 qualidade	 da	

formação	 e,	 consequentemente,	 menor	 a	 chance	 de	 cursar	 uma	 faculdade.	 A	 elite	

brasileira	entende	essa	equação	e	não	permite	que	seus	 filhos	 trabalhem	enquanto	

estudam,	 investindo	 seu	 tempo	 em	 educação	 integral.	 Os/as	 jovens	 que	 trabalham	

durante	 o	 período	 de	 formação	 básica	 têm	 reduzidas	 as	 suas	 chances	 futuras	 de	

conseguir	emprego	de	maior	remuneração.	Assim,	a	inserção	precoce	em	atividades	

sub‐remuneradas	ajuda	o	presente	e	compromete	o	futuro.	Por	esse	motivo	é	que	o	

sistema	 socioeducativo	 em	meio	 aberto	 promove	 uma	 inclusão	 que	mantém	os/as	

adolescentes	à	margem	social	da	distribuição	dos	recursos	econômicos.		

A	 realização	 de	 trabalhos	 comunitários	 para	 o	 cumprimento	 da	 medida	

socioeducativa	 pode	 ser	 realizado	 em	 parceria	 com	 qualquer	 tipo	 de	 instituição	 ou	

organização	 da	 sociedade	 civil.	 Trata‐se	 de	 uma	 iniciativa	 ambígua,	 uma	 vez	 que	 a	

legislação	enfatiza	o	caráter	pedagógico	e	de	reinserção	social,	mas	o	trabalho	não	tem	

necessariamente	que	sê‐lo.	Além	disso,	as	atividades	a	que	são	submetidos/as	esses	

jovens	 não	 tem	 caráter	 emancipatório,	 no	 sentido	 de	 promover	 sua	 autonomia	 e	
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consciência	de	que	 é	 sujeito	de	direitos.	Até	mesmo	o	 tipo	de	 instituição	 a	que	 são	

encaminhados	nos	dá	uma	pista	de	que	a	orientação	não	terá	sentido	emancipador.	O	

Quadro	 1	 mostra	 que	 as	 instituições	 públicas,	 apesar	 de	 aplicar	 a	 medida	

socioeducativa,	 prefere	 contar	 com	 o	 apoio	 de	 outras	 organizações	 para	 efetivar	 o	

cumprimento	da	Prestação	de	Serviço	Comunitário.	A	maioria	delas	 são	 instituições	

religiosas.	 Submeter	 esses/as	 adolescentes	 a	 formação	 profissional	 precoce	 e	 a	

trabalhos	 religiosos	 voluntários	 coloca‐os	 em	 contato	 direto	 com	 atividades	 sub‐

remuneradas,	 que	 no	 máximo,	 conseguirão	 mantê‐lo	 numa	 condição	 de	 vida	

marginalizada.	

	

Quadro	1.	Tipo	de	instituições	parceiras	para	cumprimento	de	PSC.	
	 Quantidade	 Porcentagem

Instituições	Religiosas*	 21	 30%	

Instituições	Públicas	de	Ensino	(Escolas)	 20	 28,6%	

Órgãos	da	própria	prefeitura	 16	 22,9%	

Ong's,	Associações	e	Conselhos.	 8	 11%	

Abrigo	de	Idosos	 5	 7,1%	

Total	 70	 100%	
Fonte:	Elaboração	própria	a	partir	de	pesquisa	no	banco	de	dados	SEMAS.	
*	Igreja	Católica,	Evangélicas	e	Centro	Espírita.	
	
	

Nesse	sentido,	a	melhor	opção	é	reinserir	esses‐as	adolescentes	na	escola,	seja	

através	da	PSC	ou	da	LA.	Todavia,	a	escola	está	diretamente	ligada	às	condições	sociais	

vividas	por	esses/as	jovens.	Libâneo	(2012)	e	Frigotto	et	al	(2009),	nos	alertam	que	a	

escola	 pública	 atualmente	 está	 voltada	 mais	 para	 a	 formação	 restrita	 da	 força	 de	

trabalho,	que	para	a	autonomia	pessoal,	que	seria	capaz	de	promover	a	emancipação	

social	e	econômica.	Ao	reestabelecer	o	envolvimento	com	o	ensino	regular,	o	sistema	

socioeducativo	 promove	 sua	 melhor	 opção,	 mas	 ela,	 entretanto,	 reproduzirá	 a	

inclusão	marginal	(Demo,	2007).	

	

Quando	 algumas	 políticas	 sociais	 exigem	 que	 as	 famílias	 atendidas	 mandem	
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seus	filhos	para	a	escola	ou	se	apresentem	no	posto	de	saúde,	persiste	o	efeito	

de	 poder,	 porquanto	 tais	 ofertas	 são	 típicas	 para	 o	 pobre.	 O	 efeito	

emancipatório	 por	 vezes	 apregoado	 desaparece	 na	 própria	 precariedade	 das	

ofertas	(Demo,	2007).	

	

Esse	dilema	se	dá	também	em	relação	aos	programas	sociais	de	distribuição	de	

renda.	 Vimos	 anteriormente	 que	 grande	 parte	 desses‐as	 adolescentes	 é	 pobre	 e	

poderia	receber	algum	tipo	de	benefício.	Entretanto,	apenas	5%16	são	beneficiários	do	

Programa	 Bolsa	 Família.	 Número	 pequeno	 frente	 o	 potencial	 desse	 programa.																

Essa	 iniciativa	 foi	 responsável	pela	 inclusão	de	milhões	de	pessoas	no	Brasil.	 Como	

mostra	 Medeiros	 et	 al	 (2007),	 há	 correlação	 direta	 entre	 o	 recebimento	 deste	

benefício	 e	 a	 frequência	 escolar.	Assim,	 é	 uma	 falha	do	 sistema	 socioeducativo	não	

garantir	 que	 adolescentes	 necessitados	 sejam	 assistidos	 por	 esse	 programa.	 Isso	 se	

agrava	quando	 lembramos	que	a	 inclusão	de	pessoas	no	cadastro	de	beneficiários	é	

atribuição	dessa	mesma	secretaria.	

	 Medeiros	 et	 al	 (2007)	 destaca	 dois	 resultados	 de	 impactos	 sociais	 do	 Bolsa	

Família:	 a	 frequência	escolar	e	a	participação	nas	 taxas	de	emprego.	A	manutenção	

dos/as	 filhos/as	 na	 escola	 é	 condição	 para	 que	 a	 família	 receba	 o	 benefício,	 isso	

garantiu	 que	 95%	 de	 jovens	 e	 crianças	 de	 famílias	 beneficiadas	 cumpram	 a	

frequência	 escolar.	 Os	 adultos	 dessas	 famílias	 apresentam,	 de	 acordo	 com	 os/as	

autores/as,	uma	taxa	de	participação	no	mercado	de	trabalho	3%	maior	do	que	a	de	

adultos	de	famílias	não	beneficiadas.	Além	disso,	Medeiros	et	al	(2007)	lembra	que	o	

programa	reduz	em	6%	a	chance	de	mulheres	empregadas	deixarem	seu	trabalho.	Ao	

considerar	 esses	 fatores,	 percebemos	 que	 o	 Bolsa	 Família	 pode	 contribuir	 para	 a	

continuidade	 de	 adolescentes	 no	 ambiente	 escolar	 através	 da	 obrigatoriedade	 da	

frequência	e	da	ampliação	das	possibilidades	de	manutenção	do	emprego	dos	pais.	

	

Quadro	2.	Situação	de	adolescentes	no	meio	aberto	(em	%).	

	 2012	 2013	

                                                 
16 Fonte:	Secretaria	Municipal	de	Assistência	Social. 
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Frequência	escolar	 44,8	 30,2	

Inclusão	em	curso	profissionalizante	 5,2	 5,1	

Beneficiados	por	programas	sociais	 6,9	 6,4	

Fonte:	idem.	

	

Isso	configura,	todavia,	mais	um	dilema	do	sistema	socioeducativo.	Apesar	dos	

programas	 sociais	 terem	 a	 importância	 descrita	 por	 Medeiros,	 eles	 sofrem	 das	

limitações	mencionadas	por	Demo	(2006).	Os	programas	sociais,	 isoladamente,	não	

são	 emancipatórios.	 Por	 si	 só,	 não	 são	 capazes	 de	 promover	 autonomia.	 Para	 isso	

aconteça,	os	benefícios	sociais	devem	estar	vinculados	ao	acompanhamento	educativo	

que	 se	 baseie	 num	 processo	 pedagógico	 emancipatório.	 A	 inclusão	 promovida	 por	

essas	 iniciativas	 focalizadas	 são	 importantes,	mas	 incapazes	de	garantir	 a	 ascensão	

para	além	das	margens	sociais.	

	

Os	programas	podem	fazer	sentido	e	são,	na	verdade,	necessários,	mas	

acabam	 cumprindo	 um	 papel	 pelo	 avesso:	 a	 melhora	 na	 pobreza	

absoluta	é	mais	que	“compensada”	no	agravamento	da	pobreza	relativa.	

Eis	dilema	figadal	do	sistema:	como	lidar	com	um	pobre	que	se	recusa	a	

ser	apenas	beneficiário?	(Demo,	2006).	

	

	 Nesse	 sentido,	 o	 sistema	 socioeducativo	 em	meio	 aberto	 tem	a	possibilidade	

de,	no	máximo,	garantir	uma	inclusão	marginal.	Isso,	posto	que	o	estímulo	ao	ensino	

profissionalizante	 através	 da	 medida	 socioeducativa	 de	 Liberdade	 Assistida	 é	 uma	

formação	de	força	de	trabalho.	Ao	mesmo	tempo,	o	incentivo	a	atividades	voluntárias	

através	da	Prestação	de	Serviço	à	Comunidade	promoverá	apenas	sua	capacidade	para	

empregos	 sub‐remunerados.	 Ao	 observar	 as	 condições	 de	 funcionamento	 das	

unidades	de	assistência	social	e	os	resultados	que	tem	sido	alcançado,	notamos	que	o	

sistema	socioeducativo	promove	uma	inclusão	marginal.	

	 Libâneo	 (2012)	explica	que	a	história	da	educação	no	Brasil	 é	marcada	pelo	

aprofundamento	da	desigualdade	escolar,	em	que	há	um	tipo	de	instituição	de	ensino	
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voltada	para	alunos	ricos	e	outro	que	atende	alunos	pobres.	Nas	escolas	do	primeiro	

tipo	o	ensino	abrange	aspectos	do	saber	científico	mais	amplo,	enquanto	nas	escolas	

do	 segundo	 tipo	 a	 ênfase	 está	 na	 formação	 profissional.	 A	 escola	 para	 ricos	 tem	 o	

sentido	de	promover	o	desenvolvimento	abrangente,	desde	as	capacidades	intelectuais	

para	a	ciência	até	as	habilidades	para	o	controle	de	processos	e	atividades	gerenciais.	

Já	a	escola	para	pobres	funciona	na	base	do	acolhimento	assistencial,	restringindo	a	

formação	 ao	 universo	 das	 necessidades	 do	mercado	 de	 trabalho,	 em	 que	 os	 alunos	

serão	 preparados	 para	 atividades	 subalternas.	 A	 forma	 como	 as	 medidas	

socioeducativas	são	aplicadas	no	meio	aberto	é	um	exemplo	desse	ensino	reduzido	à	

formação	 de	 mão	 de	 obra.	 Considerar	 alguns	 aspectos	 do	 funcionamento	 do	 meio	

aberto	nos	dará	uma	noção	mais	clara	disso.		

A	relação	entre	o	trabalho	realizado	e	o	número	de	agentes	permite	perceber	

algumas	 limitações	 do	 sistema.	 Até	 o	 fim	 da	 pesquisa	 de	 campo,	 o	 número	 total	 de	

profissionais	que	atuam	na	aplicação	de	medidas	socioeducativas	nos	Creas	era	de	33	

servidores.	No	ano	de	2013,	esse	conjunto	de	profissionais	realizou	pouco	mais	de	mil	

visitas	 domiciliares	 para	 acompanhamento	 de	 medidas	 socioeducativas,	 efetuando	

mais	 de	 sete	mil	 contatos	 telefônicos,	mais	 de	 dois	mil	 atendimentos	 às	 famílias	 de	

adolescentes	em	cumprimento	de	medida	e	143	atendimentos	aos	adolescentes,	como	

se	observa	no	quadro	abaixo.		

	

	

	

Quadro	3.	Média	mensal	de	atendimentos,	em	2012	e	2013.	

Tipo	de	Atendimento	
	Média	em	
2012	

Média	em	
2013	

Visitas	Domiciliares	 158	 100	

Visitas	Institucionais	 134	 58	

Contatos	Telefônicos	(com	adolescente	e/ou	responsável)	 608	 653	

Contatos	Telefônicos	(com	outras	instituições)	 193	 175	

Atendimento	as	famílias	 216	 190	
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Atendimento	a	adolescentes	 22	 12	
Fonte:	Elaboração	própria	a	partir	de	pesquisa	no	banco	de	dados	da	SEMAS.	
	 	

	 Esses	 números	 devem	 ser	 observados	 levando‐se	 em	 consideração	 que,	 em	

média,	foram	acompanhadas	mensalmente,	83317	medidas	socioeducativas	no	ano	de	

2012	e	803	no	ano	de	2013.	Dessa	média	total,	231	foram	medidas	de	PSC	e	602	de	

LA,	ao	longo	do	ano	de	2012.	Em	2013,	foram	270	de	PSC	e	533	de	LA18.	Assim,	deve‐

se	considerar	que	a	média	de	visitas	domiciliares	é	relativamente	baixa,	posto	que	ela	

alcança	apenas	19%	das	medidas	no	ano	de	2012;	em	2013,	esse	percentual	caiu	para	

12,4%19.	Seguindo	essa	lógica,	pode‐se	considerar	reduzido	também	a	média	mensal	

de	atendimento	às	famílias,	como	se	observa	na	tabela	acima.		

O	número	de	medidas	não	corresponde,	necessariamente,	ao	mesmo	número	

de	adolescentes,	ainda	que	sejam	aproximados.	Isso,	posto	que	um	mesmo	adolescente	

pode	 cumprir	 mais	 de	 uma	 medida	 socioeducativa	 ao	 mesmo	 tempo,	 caso	 o	
                                                 
17	 Os	 dados	 apresentados	 indicam	 um	 número	 aproximado	 do	 total	 de	 adolescentes	 que	 estão	

cumprindo	medidas	de	PSC	e	LA	no	período	considerado,	abrangendo	todo	o	município.	Deve‐se	ler	

as	estimativas	a	partir	de	duas	situações	colocadas:	primeira,	há	um	número	relativo	a	adolescentes	

que	são	cadastrados	no	sistema,	assim	que	são	abertos	seus	prontuários;	segunda,	há	um	número	

relativo	 a	 quantidade	 de	 adolescentes	 em	 cumprimento	 de	 medidas,	 mas	 que	 deu	 entrada	 no	

sistema	no	ano	ou	mês	anterior	ao	que	está	sendo	considerado.	

18	Fonte:	idem.	

19	Todos	 esses	dados	 foram	registrados	 em	documentos	manuscritos	até	o	ano	de	2011;	 atualmente,	

ainda	 são	 feitos	 registros	 iniciais	manuscritos	 e	 posteriormente	 são	 coletados	 em	 uma	 planilha	

eletrônica,	 por	 isso,	 dispõe‐se	 de	 dados	 coletados	 de	 modo	 mais	 confiável	 a	 partir	 de	 2012.	 De	

qualquer	forma,	não	existe	ainda	um	sistema	informatizado	de	acompanhamento,	sendo	utilizado	

pelos	 Creas.	 Além	 disso,	 os	 dados	 acessados	 na	 SEMAS	 não	 indicavam	 com	 precisão,	 o	 número	

remanescente	de	adolescentes	de	um	ano	para	o	outro,	nem	o	número	de	adolescentes	que	tiveram	

suas	 medidas	 extintas	 e	 foi	 aconselhado	 não	 confiar	 nos	 números	 relativos	 a	 reincidência.	 Em	

relação	a	este	fato,	não	foi	possível	descobrir	se	isso	decorria	de	um	problema	concreto	no	registro	

dessa	 informação,	 ou	 se	 o	 que	 foi	 aconselhado	 se	 dava	 pelo	 fato	 do	 número	 de	 reincidentes	 ser	

significativamente	baixo,	o	que	colocaria	em	questionamento	a	ideia	comum	de	que	a	reincidência	

entre	 adolescentes	 é	 alta.	 Para	 se	 ter	 uma	 ideia,	 considerando	 o	 meio	 aberto	 no	 município	 de	

Goiânia,	em	números	absolutos,	foram	registradas	37	reincidências	no	ano	de	2012	e	36	em	2013.	
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adolescente	volte	a	praticar	ato	infracional	antes	do	término	da	aplicação	da	medida	

que	vigorava.	Geralmente,	a	medida	de	PSC	dura	quatro	meses,	durante	esse	período,	

um	adolescente	pode	praticar	novo	ato	infracional	e	responder	a	uma	medida	de	LA,	

que	geralmente,	leva	seis	meses	para	ser	cumprida.	

Destaca‐se,	nessa	observação	a	média	de	atendimento	a	adolescentes,	a	menor	

entre	 as	 consideradas,	 atingindo	 apenas	 2,6%	do	 total	médio	 de	medidas	 em	2012;	

caindo,	em	2013,	para	1,5%.	É	estranho	que	o	atendimento	mais	direto	a	adolescentes	

seja	o	menos	frequente	e	tenha	alcance	pequeno.	Isso	indica	que	esses	adolescentes	

cumprem	 as	 medidas	 sem	 um	 acompanhamento	 suficientemente	 próximo	 dos	

agentes	 educadores,	 diretamente	 responsáveis	 pelo	 trabalho.	 Isso	 indica	 que	 as	

instituições	públicas	do	sistema	socioeducativo	estão	distantes	dos	adolescentes,	que	

ao	 cumprir	 parte	 das	medidas	 em	 outros	 locais,	 acabam	 ficando	mais	 próximos	 de	

igrejas	do	que	de	escolas.			

	 Esse	distanciamento	não	se	explica	pela	falta	de	agentes	no	sistema,	ainda	que	

o	número	possa	ser	considerado	pequeno.	A	tabela	abaixo20	mostra	que	cada	agente	é	

responsável	 pelo	 acompanhamento,	 em	média,	 de	 24	medidas	 socioeducativas	 por	

mês	 ao	 longo	 do	 ano.	 É	 difícil	 justificar	 que	 este	 seja	 um	 número	 exacerbado	 de	

adolescentes	por	agente,	 ainda	que	se	evitem	comparações,	 como	as	proporções	de	

profissionais	 entre	 professor/aluno,	 médico/paciente	 e	 policial/habitante.	 Não	 se	

despreza	 a	 singularidade	 do	 trabalho	 com	 adolescentes	 que	 praticaram	 atos	

infracionais	 e	 que	 estão	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade	 social.	 Isso	 torna	 justas	 as	

reivindicações	por	ampliação	do	quadro	de	profissionais.	A	questão	colocada,	todavia,	

é	se	devemos	considerar	esse	como	o	problema	principal.		

		

Tabela	6.	Relação	número	de	agentes	por	medidas	aplicadas,	em	2013.	

Unidade	de	
atendimento	

Média	mensal	de	
medidas	aplicadas

Número	de	
Agentes	

Relação	
Medida/Agente

                                                 
20	 Se	 um	 adolescente	 cumpre	 mais	 de	 um	 tipo	 de	 medida	 ele(a)	 demanda	 mais	 de	 um	 tipo	 de	

acompanhamento,	 pode‐se	 entender	 que	 a	 realidade	 do	 trabalho	 é	 demandada	 pelo	 número	 de	

medidas	e	não	pelo	número	de	adolescentes. 
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Norte	 184	 7	 26	

Noroeste	 256	 10	 25,6	

Oeste	 137	 6	 22	

Centro‐Sul	 154	 6	 25,6	

Leste	 72	 4	 18	

Total	 803	 33	 24,3	

Fonte:	Secretaria	Municipal	de	Assistência	Social.	Elaboração	própria.	

	

	 O	que	se	levanta	com	essa	descrição	geral	do	meio	aberto	é	a	possibilidade	de	

questionar	 quais	 seriam	 os	 problemas	 verdadeiramente	 graves	 do	 sistema,	 que	

limitam	sua	capacidade	de	realizar	uma	reinserção	cidadã.	Deve‐se	 identificar	o	que	

impede	 as	unidades	de	 atendimento	do	meio	 aberto	 viabilizar	uma	política	 em	que	

adolescentes	terão	mais	que	programas	sociais	e	trabalhos	sub‐remunerados.	

Existem	 problemas	 de	 infraestrutura	 que	 não	 podem	 ser	 desprezados.	 As	

unidades	 não	 contam	 com	 automóvel	 próprio	 para	 o	 deslocamento	 da	 equipe	 às	

residências	 dos/as	 adolescentes	 Em	 alguns	 momentos,	 elas	 utilizam	 os	 próprios	

veículos.	Algumas	unidades	estão	localizadas	em	pontos	de	pouco	acesso	aos	meios	de	

transporte	público,	o	que	dificulta	o	 comparecimento	de	adolescentes	e	 familiares	a	

atendimentos	feitos	na	unidade.	Faltam	às	unidades	materiais	básicos	para	o	trabalho.	

Nos	dias	da	pesquisa,	nenhuma	estava	com	acesso	à	internet.	Além	disso,	as	unidades	

funcionam	em	casas	residenciais	alugadas	pela	prefeitura.	Durante	a	pesquisa,	todas	

elas	estavam	com	o	pagamento	em	atraso,	sendo	ameaçadas	de	despejo.		

	 As	condições	do	meio	aberto	e	sua	relação	com	outras	esferas	que	compõem	o	

sistema	 socioeducativo	 são	 problemas	 que	 exigem	 mais	 pesquisas	 para	 serem	

compreendidas.	Ao	considerar	as	delimitações	desta	pesquisa,	as	questões	estruturais	

nos	servem	de	um	panorama	para	contextualizar	as	falas	dos‐as	agentes,	não	sendo	o	

objeto	 de	 pesquisa	 propriamente	 dito.	 	 Traçar	 esse	 quadro	 geral	 do	 sistema	 nos	

induz,	 também,	 a	 uma	 comparação	 entre	meio	 fechado	 e	 aberto,	mas	 esse	 não	 é	 o	

objetivo	dessa	análise.	A	intenção	é	fornecer	uma	descrição	sumária	que	nos	permite	

visualizar	as	principais	instituições	e	as	linhas	gerais	do	funcionamento	delas.		



 

51  

A	 importância	 de	 se	 ter	 considerado	 o	 desenho	 institucional	 do	 sistema	

socioeducativo	decorre	de	duas	contribuições:	1)	observarmos	que	em	cada	uma	das	

esferas	do	sistema	opera	uma	lógica	específica	que	condiciona	o	funcionamento	das	

instituições	e	determina	seus	resultados,	sendo	a	da	sujeição	criminal	no	meio	fechado	

e	 a	 da	 inclusão	 marginal	 no	 meio	 aberto;	 2)	 a	 partir	 dessa	 premissa,	

compreenderemos	 como	 a	 sujeição	 criminal	 e	 a	 inclusão	marginal	 são	 fenômenos	

que	 orientam	 o	 sentido	 das	 ações	 dos‐as	 agentes	 do	 meio	 fechado	 e	 aberto	 ao	

realizarem	seu	trabalho.	
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Capítulo	2	
______________________________________________________________	
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Vimos	no	capítulo	anterior	que	o	meio	 fechado	reproduz	a	 lógica	da	sujeição	

criminal.	Chegamos	a	essa	observação	através	dos	 indicadores	de	 incidência	de	atos	

infracionais	 e	 o	 perfil	 socioeconômico	 desses‐as	 jovens.	 Notamos	 que	maioria	 dos	

adolescentes	praticam	atos	infracionais	contra	bens	materiais,	como	furtos	e	roubos,	

sendo	 raros	 os	 casos	 de	 homicídios.	 Quando	 comparamos	 com	 as	 ocorrências	 de	

adultos,	 tivemos	mais	certeza	de	que	os	casos	violentos	não	são	os	mais	praticados	

pelos	adolescentes	em	conflito	com	a	lei.	Além	disso,	vimos	que,	proporcionalmente,	a	

parcela	de	adolescentes	que	praticam	atos	infracionais	é	pequena	se	considerarmos	o	

contingente	populacional	dos‐as	jovens.	Observamos	ainda	que	o	sistema	recebe	um	

tipo	específico	de	adolescentes.	Trata‐se	de	um	grupo	social	marcado	pela	cor	da	pele	e	

a	condição	socioeconômica.	

Esses	fatores	ilustraram	como	o	meio	fechado	funciona	de	forma	incriminante	

e	acusatória.	Notamos	que	essa	não	é	a	mesma	lógica	quando	consideramos	o	meio	

aberto.	 Por	 isso,	 entendemos	que	o	 cárcere	 é	 o	 fator	primordial	 para	 explicar	 essa	

distinção	 entre	 as	 duas	 esferas	 do	 sistema	 socioeducativo.	 Apesar	 de	 a	 legislação	

prever	que	os	centros	de	internação	devessem	funcionar	como	escolas,	vimos	que	na	

verdade	ele	funciona	como	regime	prisional.	Para	agravar	a	situação,	consideramos	as	

más	condições	de	 funcionamento	desses	 locais,	que	são	 impróprios	para	o	convívio	

humano.		

A	partir	de	agora,	 será	analisado	os	efeitos	do	regime	carcerário	no	 trabalho	

dos‐as	agentes	do	meio	fechado.	Veremos	que	a	percepção	desses	profissionais	sobre	

suas	 experiências	 nesse	 espaço	 reproduz	 a	 sujeição	 criminal,	 que	 oferece	 sentido	

para	as	atividades	que	exercem.	Isso	será	observado	na	forma	como	eles‐as	concebem	

a	 rotina	 diária	 de	 trabalho	 e	 na	 maneira	 que	 concebem	 a	 relação	 com	 os‐as	

adolescentes	 internados‐as.	 A	 forma	 como	 explicam	 as	 possíveis	 causas	 dos	 atos	

infracionais	 e	 o	 que	 expressam	 em	 relação	 à	 legislação	 são	 outros	 indicadores	 de	

como	a	sujeição	criminal	é	reproduzida	no	ambiente	carcerário.	

Não	 se	 trata	 de	 atribuir	 aos	 agentes	 a	 intencionalidade	 de	 reproduzir	 essa	

relação	 de	 sujeição.	 Para	 esses	 profissionais,	 o	 trabalho	 que	 realizam	 tem	 os	

resultados	possíveis	dentro	das	 condições	que	 lhes	 são	oferecidas	pelas	 instituições.	
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Além	disso,	só	faz	sentido	enxergar	os‐as	jovens	internados‐as	a	partir	das	situações	

vividas	diariamente	no	cento	de	 internação.	A	reação	agressiva	às	condições	de	um	

regime	 prisional,	 por	 sua	 vez,	 é	 uma	 situação	 recorrente,	 por	 parte	 de	 agentes	 e	

adolescentes.	

Para	 além	dessas	observações,	 há	duas	 considerações	 teóricas	que	merecem	

menção.	 Uma	 diz	 respeito	 à	 algumas	 explicações	 de	 Goffman	 (1974)	 sobre	 a	

perspectiva	das	equipes	de	profissionais	das	 instituições	 totais,	 em	relação	as	quais	

encontra‐se	 nítida	 similaridade	 com	 o	 que	 foi	 observado	 entre	 agentes	 do	 meio	

fechado.	 Entre	 os	 vários	 aspectos	 que	 caracterizam	 unidades	 prisionais,	 Goffman	

(1974)	 descreveu	 alguns	 que	 são	 próprios	 do	 que	 chamou	 de	 “mundo	 da	 equipe	

dirigente”	(1974;	69).	São	aspectos	que	podem	ilustrar	um	pouco	da	rotina	do	lugar	e	

o	comportamento	desses	grupos.	Outra	abordagem	a	ressaltar	se	refere	à	explicação	

de	Elias	e	Scotson	(2000)	sobre	a	concepção	de	vida	do	establishment,	ao	descrever	as	

relações	de	poder	entre	moradores	das	 três	distintas	zonas	de	Winston	Parva.	Esses	

autores	 demonstraram	 que	 a	 auto‐imagem	 dos	 grupos	 estabelecidos	 criavam	 uma	

ideia	de	superioridade	moral,	o	que	veremos	reproduzido	aqui	pelo	grupo	detentor	de	

poder.		

	

2.1.	Dar	sentido	à	rotina	do	trabalho.	

	

	 A	maioria	dos‐as	agentes	que	atuam	em	centros	de	internação	ingressou	nesse	

trabalho	 através	 de	 concurso	 público.	 São	 servidores	 de	 carreira	 que	 entraram	 no	

sistema	socioeducativo	em	meio	 fechado	motivados	pelas	vantagens	de	 se	 trabalhar	

no	 serviço	 público.	 O	 edital	 do	 processo	 seletivo	 não	 indicava	 formação	 específica	

para	 o	 cargo,	 o	 que	permitiu	 o	 ingresso	de	profissionais	 de	 diferentes	 áreas.	Outro	

aspecto	 importante	 do	 cargo	 para	 o	 qual	 se	 dispuseram	 a	 concorrer,	 além	 da	

estabilidade	de	um	emprego	no	Estado,	foi	a	organização	da	carga	horária	de	trabalho.	

Com	 o	 regime	 de	 horários	 em	 que	 trabalham	 12	 horas	 seguidas	 e	 folgam	 60,	 a	

maioria	 enxergou	 a	 possibilidade	 combinar	 um	 trabalho	 estável	 com	 tempo	 livre,	

permitindo‐lhes	aproveitá‐lo	de	modo	a	se	preparar	para	novas	seleções.	
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Eu	me	 inscrevi,	 fiz	a	prova	e	uns	 três	anos	depois	que	eu	 tinha	 feito	

essa	prova,	 passei.	Eu	 já	 conhecia	área,	 já	 sabia	 exatamente	 com	 o	

que	 eu	 iria	 lidar,	 por	 conta	 dos	 relatos	 desse	meu	 concunhado,	 pelo	

menos	lá,	aquela	coisa:	“Ah	o	fulano	não	trabalha,	porque	o	fulano	não	

faz	nada,	trabalha	um	dia	e	folga	três”.	(...)	mas	dentro	desse	percurso,	

dessa	loucura	toda,	de	época	de	faculdade,	de	querer	ser	concurseira	e	

gostar	de	trabalhar	em	escala	de	plantão	foi	o	que	me	levou	a	fazer	o	

concurso	 pro	 socioeducativo.	 E	 eu	 nunca	 tive	 outras	 experiências	

profissionais	 fora	 as	 que	 tive	 em	 estágio	 na	 faculdade	 e	 sempre	

estudando	 pra	 outras	 provas	 de	 concurso,	 ai	 eu	 to	 aqui	 no	

socioeducativo	(P.L.M.G.).	

	

	 Por	 serem,	 em	 sua	maioria,	 pessoas	 com	 formação	 em	 cursos	 de	 humanas,	

chamou	à	atenção	dos‐as	candidatas	a	designação	dada	para	a	função.	Em	edital,	ela	foi	

especificada	como	“Educador	social”.	A	descrição	das	atividades	exposta	no	documento	

reforçou	 a	 ideia	 de	 um	 trabalho	 fundamentalmente	 pedagógico,	 que	 envolvia	

atividades	 educativas	 e	 acompanhamento	 do	 desenvolvimento	 de	 adolescentes	 em	

cumprimento	 de	 medidas	 socioeducativas.	 Entretanto,	 o	 grupo	 de	 profissionais	 se	

deparou	com	uma	realidade	diferente	da	imaginada	por	eles‐as.	

	

Quando	 eu	 cheguei	pra	 trabalhar,	 coisa	que	mais	me	assustou	 foi	a	

condição	dos	meninos	dentro	de	uma	unidade	daquelas,	a	sujeira	que	é	

lugar,	o	 fedor	que	 é	o	 lugar,	um	alojamento	 com	12	meninos	 e	nem	

todo	 mundo	 tem	 cama	 pra	 ficar.	 Eu	 achei	 que	 fosse	 uma	 unidade	

socioeducativa	estilo	SINASE,	mas	não	é.	É	uma	cadeia	de	80	meninos,	

70	meninos.	É	uma	mini	 cadeia,	não	 tem	nada	de	 coisa	que	a	gente	

estuda,	 de	 legislação	 fala,	 não.	 As	 condições	 deles	 lá	 dentro	 é	muito	

precária.	 Isso	 foi	a	primeira	 coisa	 que	me	assustou	por	 conta	 de	 já	

saber	a	realidade	e	dificuldade	do	trabalho,	já	que	eu	conhecia	outras	

pessoas	que	trabalhavam	lá,	mas	eu	nunca	imaginei	que	as	condições	
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daqueles	meninos	fossem	tão	ruim	lá	dentro	(K.S.G.).	

	

	 A	 fala	de	KSG	reforça	o	que	vimos	no	primeiro	 capítulo.	As	 condições	 físicas	

dos	 centros	 de	 internação	 são	 precárias	 e	 prejudicam	 agentes	 e	 adolescentes.	 Além	

disso,	 o	 relato	 de	 KSG	 mostra	 que	 os‐as	 agentes	 perceberam,	 assumiram	 suas	

funções,	 que	 estavam	 se	 inserindo	 num	 espaço	 de	 trabalho	 em	 que	 aspectos	

pedagógicos	 eram	 secundários	 e	 atividades	 educativas	 sequer	 existiam.	 Em	 seus	

relatos,	os‐as	agentes	expressam	que	a	sensação	foi	de	ser	colocado	em	um	presídio	

convencional,	 com	 atividades	 distintas	 da	 que	 seriam	 exercidas	 por	 um	 educador	 e	

próximas	da	que	exercem	os	carcereiros.	

	

Na	época	eu	 li	o	edital,	mas	eu	não	entendi.	Mas	eu	achei	que	tinha	

alguma	coisa	a	ver	com	a	educação.	Eu	li	o	edital...	e	achei	estranho	o	

alojamento,	 cuidado...	 mas	 eu	 achei	 que	 tinha	 alguma	 coisa	 a	 ver,	

ligada	com	o	ensino,	com	a	educação,	eu	falei:	“uai	eu	sou	formada	em	

geografia,	 isso	daqui	vai	ser	 interessante”.	Aí	cheguei	 lá	e	me	deparei	

com	uma	outra	realidade,	eu	 já	 tinha	 saído	de	uma	área	privada,	eu	

era	auxiliar	administrativa	e	toda	a	vida	eu	trabalhei	nessa	área	e	caí	

num	ambiente	que	você	é	extremamente	servil	e	não	trabalha	nem	um	

pouco	 com	 educação,	 pelo	 contrário,	mais	 um	 agente	 carcerário	 do	

que	um	educador	(A.M.R.).		

	

	 A	situação	inicial,	de	acordo	com	as	falas	dos‐as	agentes	se	agravou	em	razão	

da	 desorganização	 dos	 gestores	 para	 o	 momento	 de	 recebê‐los.	 Sem	 treinamento	

prévio	ou	reuniões	 iniciais,	o	grupo	de	profissionais	se	sentiu	 “jogado”	no	 trabalho.	

Isso	 intensificou	 a	 sensação	 de	 espanto	 por	 verem‐se	 forçados	 a	 assimilar	

rapidamente	o	impacto	provocado	pelo	choque	de	se	deparar	com	uma	realidade	tão	

distinta	da	que	esperavam.	
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Aí	no	primeiro	dia,	cheguei	lá	me	entregaram	uma	chave	e	fui	pra	sala	

de	 aula,	 desse	 jeito,	 sem	 apresentar	 na	 unidade,	 sem	 falar	 como	

funcionava,	 sem	 nada.	 Aí	me	 colocaram	 numa	 sala	 de	 aula	 com	 15	

adolescentes	e	uma	chave	só.	Foi	assim	que	eu	comecei:	“Tem	duas	sala	

de	aula,	cada	um	tem	um	professor,	aí	você	fica	como	vigilante”.	Você	é	

jogado,	não	tem	explicação	nenhuma,	pelo	menos	na	minha	época	eu	

não	tive	(E.S.G.).	

	

	 Podemos	 observar,	 pelos	 relatos,	 que	 a	 iniciação	 desses	 profissionais	 nos	

centros	 de	 internação	 contribui	 para	 que	 eles	 passassem	 a	 enxergar	 o	 sistema	

socioeducativo	em	meio	fechado	como	um	tipo	de	sistema	prisional.	A	partir	daí,	sua	

vivência	 no	 sistema	 consistirá	 em	 assimilar	 a	 realidade	 através	 de	 analogias	 ao	

sistema	 de	 encarceramento	 de	 adultos.	 Trata‐se	 de	 um	 esforço	 subjetivo	 dos‐as	

agentes	em	atribuírem	sentido	às	suas	ações	e	equacionarem,	subjetivamente,	vários	

fatores	 contraditórios	 da	 rotina	 de	 trabalho	 com	o	 qual	 precisam	 lidar.	 Uma	dessas	

analogias	é	a	comparação	entre	os	atos	infracionais	praticados	por	adolescentes	e	os	

crimes	cometidos	por	adultos.	

	

Eu	não	sabia	que	eu	ia	ser	educadora	e	foi	tudo	um	choque	pra	mim.	

Porque	quando	eu	cheguei	 lá,	que	eu	 fui	descobrir	que	era	casos	que	

tinham	 adolescentes	 que	 cometeram	 vários	 tipos	 de	 crimes,	 crimes	

muitas	 vezes	 até	 piores	 do	 que	 os	 de	 criminosos	 de	maiores	 de	 18	

anos...	e	a	maneira	como	eles	eram	 tratados	ali...	Porque	ali	eles	não	

são	 tratados	 como	 adolescentes	 infratores,	 são	 vistos	 como	

adolescentes	em	conflitos,	vítimas	da	sociedade,	não!	São	vistos	como	

bandidos,	vamos	dizer	assim	(K.S.G.).		

	

	 Contribui	ainda,	para	se	formar	uma	representação	do	sistema	socioeducativo	

como	sistema	prisional,	as	notícias	que	circulavam	sobre	casos	de	rebelião	e	conflitos	

nos	centros	de	internação;	notícias	essas	que	os‐as	então	aprovados‐as	no	concurso	

passaram	a	procurar,	a	 fim	de	se	 inteirar	melhor	do	novo	trabalho	em	que	 iriam	se	
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envolver.	 Apesar	 de	 confirmarem,	 no	 decorrer	 do	 tempo,	 que	 ingressaram	 em	 um	

trabalho	 completamente	 diferente	 do	 que	 esperavam,	 resolveram	 permanecer	 na	

função	por	considerarem	a	necessidade	financeira,	as	vantagens	da	carga	horária	de	

trabalho	 e	 por	 uma	 decisão	 pessoal	 de	 se	 manter	 nessa	 atividade	 apenas	

temporariamente.	

	

Eu	 já	 acompanhava	 antes	 de	 ser	 convocada	 e	 eu	 já	 sabia	mais	 ou	

menos	como	era	lá,	quando	eu	fiz	o	concurso	não,	eu	não	sabia	onde	eu	

estava	me	metendo;	 eu	 imaginava,	mais	 ou	menos,	 igual	 no	 edital	

estava	 escrito,	 alojamento,	mas	 eu	 não	 pensava	 que	 alojamento	 era	

uma	cela.	Igual	um	orfanato	que	tem	um	alojamento,	várias	camas	de	

beliche...	 e	 lá	não,	 são	 selas.	E	dai	 eu	acompanhava	no	 facebook,	no	

Orkut...	e	acompanhava	as	situações	que	aconteciam	nas	unidades,	e	

falava:	 “hoje	 teve	 rebelião”.	 Nessa	 época,	 antes	 de	 chegar	 os	

educadores,	 estava	 tendo	muitas	 rebeliões,	 e	 então	 eu	 ficava	muito	

assim	 assustada.	 Mas	 pelo	 salário,	 que	 era	 equivalente	 a	 quem	

trabalha	oito	horas	por	dia,	40	horas	semanais,	então	era	um	salário	

um	pouco	melhor,	que	comparado...	Trabalha	seis	horas	como	era	no	

município,	então	era	até	melhor.	Eu	vou	ficar	 lá	um	tempo,	depois	eu	

passo	num	concurso	melhor	(E.S.G.).	

	

	 O	ambiente	de	trabalho,	desse	modo,	é	propício	a	situações	estressantes,	o	que	

favorece	 conflitos	 interpessoais	 e	 desgastes	 nas	 relações	 que	 envolvem	 os‐as	

profissionais.	 A	 rotina	 passa	 a	 ser	 vivenciada	 com	 certa	 tensão,	 a	 que	 afeta	 o	

comportamento	 de	 agentes	 não	 apenas	 uns	 com	 os	 outros.	 Isso	 é	 percebido,	 pelo	

grupo,	 como	 mudanças	 de	 comportamento	 resultante	 das	 fadigas	 próprias	 do	

ambiente	adverso.	

	

Muitos	 colegas	 lá...	 as	 pessoas	mudam	muito	 de	 comportamento.	 As	

pessoas	 ficam	muito	 diferentes,	 as	 pessoas	 lá	 ficam	 doidas	mesmo...	

todo	mundo	lá	é	doido,	povo	começa	xingar	o	povo	lá	de	doido.	Mas	não	
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sei,	assim...	talvez	dando	mais	valor	ao	que	eu	tenho...	Não	sei,	assim,	se	

eu	fiz	as	escolhas	certas	da	minha	vida,	eu	não	sei	(H.T.S.).	

	

	 As	primeiras	impressões	que	os‐as	agentes	tiveram	ao	iniciar	suas	atividades	

nos	centros	de	 internação	contribuíram	para	o	sentimento	prematuro	de	 frustração	

com	 o	 trabalho.	 Esse	 sentimento	 se	 agravou	 à	 medida	 que	 os	 profissionais	 não	

conseguiram	ser	aprovados	em	outros	concursos	públicos	e	tiveram	que	continuar	a	

lidar	com	uma	rotina	considerada	frustrante.	O	grupo	entende	que	os	problemas	a	que	

estão	submetidos	 impedem	o	desenvolvimento	de	um	trabalho	satisfatório,	que	seja	

bom	 para	 os‐as	 adolescentes	 e	 realizador	 para	 os	 profissionais.	 Por	 isso,	 é	 comum	

entre	os‐as	agentes	a	fala	de	que	buscam	meios	para	deixar	o	centro	de	internação	do	

sistema	socioeducativo.	

	

Assim,	 o	meu	 primeiro	 conflito	 em	 pensar	 em	 sair	 ou	 não	 sair	 do	

CASE[Centro	de	Atendimento	 Socioeducativo],	do	 socioeducativo,	 foi	

quando	eu	vi	que	meu	trabalho	era	em	vão.	Porque	é	muito	triste	você	

tá	num	lugar	em	que	você	não	faz	a	menor	diferença.	Você	não	faz	a	

diferença	pra	pessoa	que	 te	avalia	 e	 você	não	 faz	diferença	ali	pra	

pessoa	que	você	tá	ali	pra	cuidar.	Porque	a	minha	ideia	de	quando	eu	

vi	que	seria	uma	educadora,	eu	pensei:	“nossa	eu	vou	fazer	a	diferença	

na	vida	de	alguém”...	assim,	como	eu	fazia	quando	eu	era	pedagoga.	E	

la	é	aquela	expressão:	buraco	na	água,	você	faz	e	não	tem	respaldo	e	

amparo	de	ninguém	pra	ajudar	aquele	adolescente	a	crescer.	 Isso	 foi	

uma	 das	 coisas	 que	me	 deixaram	 em	 conflito,	mas	 eu	 segurei	 por	

questão	de	ter	um	emprego	mesmo	(P.L.M.G.).	

	

	 Além	das	precárias	 condições	de	 infraestrutura,	 essa	 frustração	 é	 alimentada	

por	 outros	 dois	 fatores.	 Primeiro,	 as	 limitações	 institucionais,	 que	 se	 manifestam	

principalmente	 na	 forma	 de	 desorganização	 do	 trabalho.	 Segundo,	 a	 relação	

conflituosa	 com	 gestores	 do	 sistema,	 que	 acarretam,	 por	 vezes,	 perda	 de	 alguns	



 

60  

benefícios	 e	 sujeições	 a	 situações	de	 assédio.	 Em	uma	unidade	de	 internação	que	é	

considerada	modelo,	a	agente	AMR,	relata	problemas	ligados	ao	primeiro	fator.	

	

O	CASE	é	tido	como	modelo	do	socioeducativo	de	Goiânia	simplesmente	

pela	 infraestrutura,	 porque	 o	 CASE	 é	 o	 único	 de	 Goiânia	 que	 tem	

banheiro	individual,	um	espaço	maior	para	eles	tomarem	banho	de	sol,	

essas	coisas.	Tinha	uma	quadra	só	que	foi	desativada	faz	uns	2	anos,	

porque	ta	tendo	uma	construção	de	um	novo	centro,	que	eles	falam	que	

está	em	 fase	de	acabamento,	mas	tá	no	alicerce	ainda,	daí	eles	 ficam	

proibidos	de	 ir	pra	quadra	por	 conta	disso,	mas	não	 tem	atividades.	

(...)	 A	 escola	 é	 de	 péssima	 qualidade,	 com	 professores	 nada	

comprometidos,	 com	 estrutura	 que	 não	 favorece.	 Eles	 não	 tem	 uma	

atividade	 em	 tempo	 livre,	 ficam	 lá	 atoa.	 (…)	 não	 existe	 um	

cronograma	pedagógico	que	é	passado	pra	gente	executar	nem	nada.	

Eles	entram,	são	jogados	lá	(A.M.R.).	

	

	 A	 ausência	 de	 atividades	 educativas,	 a	 restrição	 de	 momentos	 recreativos	 e	

insuficiência	pedagógica	são	problemas	que	persistem	apesar	das	instalações	físicas	

favoráveis	do	centro	de	internação	citado	pela	agente.	O	problema,	de	acordo	com	ela,	é	

falta	 de	 apoio	 profissional	 humano,	 que	 afeta	 negativamente	 os	 atendimentos	 e	

compromete	o	trabalho	de	socioeducação.	É	o	que	acontece,	por	exemplo,	em	relação	

ao	acompanhamento	psicológico	de	adolescentes	na	unidade.	

	

Tem	 uma	 equipe	 de	 psicólogos	 e	 assistentes	 sociais	 que	 não	

conseguem,	por	que	eles	não	querem,	não	conseguem	atender	 todos,	

porque	são	quase	70	adolescentes.	Não	sei	quantos	possuem,	mas	deve	

ter	mais	ou	menos	uns	5	pra	atender	todos	eles,	e	é	muito	difícil	você	

fazer	 um	 acompanhamento	 que	 você	 não	 consegue	 conhecer	 todos	

eles,	porque	eu	penso	assim,	tem	que	ser	diário,	e	as	vezes	têm	uns	que	

ficam	 15	 dias	 sem	 atendimento	 porque	 não	 tem	 como.	Quando	 eles	
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saem,	 eles	 deveriam	 ter	 esse	 acompanhamento,	mas	 acaba	 que	 não	

continua	(E.S.G.).		

	

	 Outra	 falha	 institucional	 que	 compromete	 o	 trabalho,	 de	 acordo	 com	 os‐as	

agentes,	é	a	falta	de	cursos	profissionalizantes.	A	ausência	deste	tipo	de	programa	de	

formação	inviabiliza	a	reinserção	socioeconômica	de	adolescentes	de	famílias	de	baixa	

renda.	 A	 inexistência	 de	 espaço	 físico	 apropriado,	 de	 acordo	 com	 o	 grupo	 de	

profissionais,	 não	 explica	 a	 omissão	 em	 fornecer	 esses	 cursos;	 uma	 vez	 que	 eles	

poderiam	ser	oferecidos	fora	dos	centros	de	internação.	O	problema	então	é	explicado	

pela	 má	 organização	 do	 modo	 como	 poderia	 ser	 operacionalizada	 a	 saída	 dos‐as	

adolescentes.	

	

Tem	 dificuldades	 em	 dar	 cursos	 de	 profissionalização,	 porque	 a	

unidade	não	 tem	espaço	pra	 receber	o	curso	e	quando	a	gente	 tirar	

eles	 da	 própria	 instituição,	 pra	 fazer	 o	 curso,	 eles	 não	 tem	 preparo	

psicológico	que	eles	deveriam	ter	tido:	ou	eles	saem,	fogem,	não	voltam	

mais	nem	pro	curso	nem	pra	unidade.	Por	isso	que	eu	falo	que	é	uma	

coisa	 muito	 solta.	 O	 socioeducativo	 ainda	 tem	 que	 aprender	 a	 ser	

socioeducativo.	Por	enquanto,	ali	é	um	 lugar	que	eles	ficam	passando	

tempo,	cumprindo	protocolo,	mas	educativo	não	é	(F.R.P.E.).	

	

	 O	 grupo	 de	 profissionais	 aponta,	 ainda,	 um	 segundo	 fator	 que	 prejudica	 seu	

desempenho,	para	além	dos	problemas	de	infraestrutura,	como	mencionamos	acima.	

Trata‐se	 dos	 problemas	 de	 relacionamento	 com	 a	 direção	 do	 sistema.	 Aqui	

observaremos	 um	 dado	 que	 difere	 esse	 caso	 daqueles	 observados	 por	 Goffman	

(1974).	Em	suas	etnografias	nos	ambientes	prisionais,	ele	notou	que	o	corpo	técnico	

tendia	a	assumir	a	perspectiva	institucional,	tornando‐se	defensor	dela.	Entretanto,	o	

que	vemos	aqui	coloca	limites	a	essa	compreensão.	No	caso	dos	centros	de	internação,	

os	agentes	assumem	uma	perspectiva	que	o	próprio	grupo	elabora,	como	resultado	de	
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suas	 estratégias	 cotidianas,	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 se	 colocam	 em	 oposição	 aos	

processos	e	dinâmicas	impostas	de	cima,	por	parte	da	direção	do	sistema.	

A	relação	entre	agentes	e	gestores	é	marcada	por	tensões	que	se	manifestam	

na	 forma	 de	 reivindicações	 constantes	 por	 parte	 dos‐as	 agentes,	 inclusive	 com	

paralisações	e	greves.	Por	parte	de	gestores,	a	reação	se	dá	com	mudanças	na	forma	

de	 organização	 do	 trabalho.	 Os‐as	 agentes	 consideram	 as	 mudanças	 aplicadas	 pela	

gestão	 são	 formas	 de	 coação,	 que	 por	 vezes,	 significam	 piora	 das	 condições	 de	

trabalho.	 Demonstram,	 assim,	 frustração	 com	 o	 não	 atendimento	 de	 suas	

reivindicações.		

	

Não	 existe	 negociação,	 teve	 uma	 greve	 agora	 e	 nenhuma	 das	

reivindicações	foram	acatadas.	E	a	princípio,	as	respostas	são	sempre	

as	 mesma	 que	 você	 tem:	 “está	 sendo	 providenciado”,	 “será	 visto”,	

“vamos	 verificar”...	 mas	 não	 tem	 uma	 resposta	 resolutiva	 e	 de	

imediata.	 E	 a	 resposta	 que	 veio	 por	 conta	 da	 greve?	 De	 forma	 de	

retaliação...	foi	a	mudança	na	carga	horária	que	era	12x60	e,	a	partir	

do	dia	10,	começa	24x72	(H.T.S.).	

	

	 O	grupo	de	profissionais	entrevistados	expressa	que	a	postura	de	seus	gestores	

é	arredia	e	o	diálogo	é	inexistente.	Sentem‐se,	por	esse	motivo,	em	um	ambiente	que	

não	 proporciona	 meios	 de	 comunicação	 direta	 com	 os‐as	 gestores‐as	 do	 sistema.	

Assim,	 os‐as	 agentes	 precisam	 elaborar	 mecanismos	 próprios	 para	 resolver	 seus	

problemas	e	ao	mesmo	 tempo	suportar	o	descaso	 com	que	 são	 tratados	pelo	grupo	

gestor.	 A	 situação,	 de	 acordo	 com	 os‐as	 agentes	 se	 agrava	 não	 apenas	 por	 falta	 de	

respostas	 e	 soluções	 para	 os	 problemas;	 incomoda,	 sobretudo,	 o	 fato	 de	 não	 serem	

ouvidos,	 de	 não	 haver	 canais	 de	 diálogo	 e,	 por	 isso,	 não	 se	 sentirem	 importantes,	

percebendo	que	não	são	tratados	como	pessoas	relevantes	para	o	funcionamento	do	

sistema.	
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Eu	costumo	dizer	que	 lá,	entre	os	colegas,	eu	me	sinto	a	marginal	da	

história.	 Porque	 	 a	 todo	 momento,	 quando	 a	 gente	 tenta	 ter	 uma	

conversa	pacífica,	nós	somos	podados.	A	gente	não	tem	abertura	pra	

conversar,	a	gente	não	tem	abertura	pra	recorrer	dos	nossos	direitos;	

e	é	o	que	acontece	sempre	(F.R.P.E.).	

	

	 De	acordo	com	os‐as	agentes	entrevistados,	ao	fazer	contato	com	gestores	para	

apresentar	demandas	ou	reclamações,	a	situação	mais	comum	é	terem	negadas	suas	

solicitações;	 e	 caso	 insistam	 em	 demandar	 uma	 resposta,	 a	 negação	 vem	

acompanhada	 de	 ameaças	 ou	 sanções.	 O	 grupo	 de	 profissionais	 atribui	 isso	 ao	

desinteresse	 dos‐as	 gestores‐as	 em	 compreender	 os	 motivos	 que	 envolvem	 a	

demanda	apresentada	por	um	agente.	

	 Apesar	 de	 se	 referirem	 aos	 chefes	 e	 diretores	 do	 sistema	 socioeducativo,	 os	

relatos	dos‐as	agentes	do	meio	 fechado	estão	se	referindo,	 indiretamente,	ao	regime	

carcerário.	Ainda	que	não	enxerguem	 isso	claramente,	o	maior	descontentamento	é	

com	 uma	 rotina	 de	 trabalho	 disciplinada	 pelos	 padrões	 do	 sistema	 prisional.	 O	

cotidiano	 de	 uma	 prisão	 impõe	 uma	 vigilância	 não	 apenas	 ao	 comportamento	 de	

quem	 está	 preso,	 mas	 também	 daqueles	 que	 vigiam.	 Assim,	 os‐as	 agentes	 são	

submetidos	a	situações	de	controle	que	consideram	desagradáveis	e	inadequadas	aos	

profissionais.	

	

Baixaram	 um	 decreto	 lá...	 Eles	 fazem	muitas	 coisas	 pra	 atormentar	

nossa	vida.	Por	exemplo,	a	gente	tem	que	fazer	revista	pra	não	entrar	

com	 celular	dentro	da	unidade.	Nossas	 bolsas	 ficam	 trancadas,	 se	 eu	

quero	tomar	um	remédio	eu	tenho	que	abrir	no	armário,	e	não	é	um	

armário	individual	cada	um	com	a	sua	chave	não,	é	um	armário	geral,	

a	minha	 bolsa	 fica	 trancada	 lá,	 eu	 tenho	 que	 ir	 atrás	 da	 chave	 pra	

abrir	 o	 armário	 pra	 pegar	meu	 remédio	 e	 tomar,	 tem	 que	 abrir	 o	

armário,	pegar,	destrancar,	pra	poder	pegar	uma	bolacha	pra	poder	

lanchar...	as	minhas	coisas	 ficam	 trancadas.	Pra	Secretaria	 seria	nós	

que	somos	os	bandidos	(F.R.P.E.).	
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	 Para	os‐as	agentes,	 todavia,	 esses	 são	problemas	decorrentes	do	desgaste	no	

relacionamento	 com	os‐as	gestores.	Não	percebem	que	é	o	próprio	 funcionamento	

carcerário	do	sistema	que	permite	a	violação	constante	de	seus	direitos.	Isso	leva,	por	

sua	 vez,	 ao	 agravamento	 das	 tensões	 entre	 agentes	 e	 gestores,	 uma	 vez	 que	 se	

criaram	 motivos	 para	 novas	 reivindicações,	 que	 não	 sendo	 respondidas	 acirram	

certos	embates	e	aumentam,	entre	os‐as	profissionais	entrevistados‐as,	a	sensação	de	

que	não	tem	importância	para	o	sistema.	

	

Eu	estava	conversando	com	o	chefe	de	segurança	de	todos	os	policiais,	

cada	 unidade	 tem	 um	 chefe	 de	 segurança	 que	 é	 um	 policial.	 Aí	 os	

chefes	 de	 todos	 os	 policiais	 de	 cada	 unidade	 do	 Estado	 eu	 estava	

conversando	 com	 ele,	 estava	 querendo	 sensibilizar	 ele,	porque	 quem	

está	 passando	 o	 detector	 de	 metal	 nas	 educadora	 lá	 no	 caso	 era	

homem,	era	policial	homem.	O	Ministério	Público	disse	que	não	pode,	

que	 é	 mulher	 que	 tem	 que	 passar.	 Então	 assim,	 é	 uma	 situação	

desagradável	porque	nós	somos	concursados	e	a	gente	tem	veracidade	

pública.	Porque,	por	exemplo,	o	delegado	ele	tem	fé	pública,	delegado	e	

oficial	de	justiça;	e	o	servidor	público	ele	tem	a	veracidade	presumida	

(H.T.S.).		

	

	 O	 acirramento	 dessas	 tensões,	 portanto,	 aprofunda	 o	 sentimento	 de	 que	 o	

grupo	 de	 agentes	 não	 é	 reconhecido	 pelos	 que	 gerem	 o	 sistema.	 Assim,	 aspectos	

rotineiros	do	trabalho	se	tornam	difíceis	de	serem	suportados	pelos‐as	agentes.	A	falta	

de	 reconhecimento	 passa	 a	 ser	 percebida,	 então,	 em	 elementos	 cotidianos	 que	 são	

definidos	 pela	 organização	 do	 trabalho.	 Dessa	 forma,	 para	 o	 grupo	 de	 profissionais	

pesquisados,	 a	 experiência	 do	 trabalho	 nos	 centros	 de	 internação	 é	 marcada	 por	

contínuo	desrespeito	num	ambiente	hostil.		

	

Pra	você	entender,	mais	ou	menos	assim:	a	gente	fica	no	meio	de	uma	

guerra.	 A	 gente	 recebe	 o	 assédio	 psicológico	 dos	 adolescentes	 e	 da	
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gestão.	 A	 gente	 não	 tem	 aquele	 apoio	 da	 gestão	 pra	 gente	

ressocializar	 os	 adolescentes,	 como	 fôssemos	 só	 um	 elo	 lá,	 quando	

acontece	 um	 conflito,	 se	 a	 gente	 tenta	 resolver	 o	 conflito,	 eles	

simplesmente	 falam	“A,	quem	é	você?”.	Vou	pedir	atendimento	com	a	

fulana,	 que	 é	 a	 coordenadora...	 aí	 eles	 pedem	 atendimento	 com	 a	

fulana	 sobre	 a	 gente,	 ela	 não	 busca	 entender	 o	 que	 aconteceu,	

simplesmente	troca	de	plantão.	É	uma	 forma	de	punição	com	a	gente	

(P.L.M.G.).	

	

	 A	narrativa	dos‐as	agentes	do	meio	 fechado	descreve	o	ambiente	de	 trabalho	

como	tenso	e	conflituoso.	Se,	por	um	 lado,	a	 legislação	preconiza	para	os	centros	de	

internação	um	espaço	de	convivência	harmônico	e	educativo,	a	realidade	mostra	um	

lugar	 hostil	 que	 funciona	 sob	 o	 regime	 carcerário.	 Vimos	 no	 primeiro	 capítulo	 os	

diversos	problemas	que	afligem	esse	tipo	de	instituição.	Percebemos	agora	como	isso	

afeta	a	atividade	cotidiana	dos‐as	profissionais	que	nela	atuam.	O	ambiente	prisional	

provoca	hostilidade	nos	grupos	que	fazem	parte	do	meio	fechado.	Assim,	de	um	lado,	

os‐as	 agentes	 sentem‐se	 afrontados	 por	 eventuais	 atos	 de	 indisciplina	 dos‐as	

adolescentes	 internados.	 De	 outro,	 sentem‐se	 desrespeitados	 pelos	 dirigentes	 do	

sistema.		

A	 convivência	 conflituosa	 não	 impede,	 todavia,	 a	 compreensão	 de	 que	 o	

comportamento	 de	 adolescentes	 na	 condição	 de	 presos	 não	 poderia	 ser	 muito	

diferente	da	que	eles‐as	expressam.	Essa	compreensão,	contudo,	não	é	suficiente	para	

que	os‐as	agentes	tornem	seu	trabalho	mais	condizente	com	o	processo	pedagógico	e	

socioeducativo.	 Antes,	 eles	 permanecem	 atuando	 como	 agentes	 carcerários	 e	

reproduzindo	 uma	 lógica	 prisional	 no	 trato	 com	 os	 jovens	 internados.	 Apesar	 de	

terem	 compreensão	 da	 gravidade	 da	 situação	 a	 que	 esses	 adolescentes	 são	

submetidos,	 suas	 ações	 são	 condicionadas	pela	 estrutura	 institucional	 que	 funciona	

como	prisão.				
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2.2.	O	sentido	da	relação	com	os‐as	adolescentes.	

	

Um	 aspecto	 interessante	 observado	 por	 Goffman	 (1974)	 é	 que	 a	 equipe	

dirigente	adere	há	uma	interpretação	da	instituição	que	a	admissão	de	alguém	a	esse	

tipo	de	ambiente	como	um	tipo	de	prova	de	que	o	respectivo	indivíduo	merece	estar	

ali.	Trata‐se	do	pensamento	de	que	se	o	sujeito	foi	internado	ou	preso,	é	porque	essa	é	

a	melhor	medida	para	ele.	Se	preso,	é	por	que	fez	algo	errado.	Se	internado,	é	porque	

essa	 foi	 a	 última	 forma	 possível	 de	 ajuda‐lo.	 Essa	 noção	 que	 a	 equipe	 dirigente	

carrega	faz	com	que	ela	tente	ajustar	a	rotina	da	instituição	de	modo	a	exercer	maior	

controle	 sobre	 os	 internados,	 responsabilizando‐os	 pelas	 falhas	 sistêmicas	 e	

justificando	medidas	coercitivas	pela	culpa	dos	indivíduos,	pela	responsabilidade	que	o	

internado	 tem	de	 estar	 ali,	 que	 resulta	 do	 seu	 comportamento	 fora	 da	 unidade.	Nas	

palavras	do	próprio	Goffman	“Aqui,	o	problema	da	equipe	dirigente	é	encontrar	um	

crime	que	se	ajuste	ao	castigo”(1974;	78).	

	 Ao	 descrever	 a	 forma	 como	 percebem	 a	 relação	 que	 estabelecem	 com	

adolescentes,	 o	 grupo	 de	 profissionais	 do	 meio	 fechado	 enfatiza	 episódios	 de	

indisciplina	 dos‐as	 jovens	 internados‐as,	 relatando	 uma	 interação	 conflituosa	 e	

reproduzindo	 uma	 imagem	 que	 retrata	 os	 meninos	 e	 as	 meninas	 de	 modo	

depreciativo,	 como	 figuras	 agressivas,	 perigosas	 ou	 de	 mentalidade	 doentia.	

Observaremos	 ao	 longo	 da	 análise	 que	 essa	 forma	 representativa	 que	 tenta	

desumanizar	os	adolescentes	é	um	recurso	utilizado	para	dar	sentido	à	suas	ações	em	

meio	 a	 interações	 conflituosas.	 Podemos	 adiantar	 que	 a	 percepção	 que	 tem	 dos	

adolescentes	 como	 pessoas	 violentas	 serve	 para	 justificar	 a	 postura	 que	 estes	

profissionais	adotam	no	trabalho.	

	

Eu	acho	que	eles	estão	ficando	mais	violentos,	eles	estão	ficando	mais	

agressivos.	Essa	postura	de	 intimidação	 está	 sendo	um	pouco	maior.	

Tem	pouco	 tempo	que	 eu	 to	 lá,	mas	 eu	 fiquei	 seis	meses	 lá	dentro	 e	

nunca	 tinha	 acontecido	 nada	 de	 violência	 por	 parte	 dos	 adolescente	

com	os	servidores,	e	de	uns	tempos	pra	cá	até	eu	fui	vítima	de	violência	



 

67  

lá	 dentro:	 o	menino	 jogou...	 eles	 chamam	 de	 garça,	 é	 uma	mistura	

horrorosa	 que	 eles	 fazem	 de	 sabão	 com	 pasta	 de	 dente	 com	 papel	

higiênico	e	 jogou	em	mim,	a	troco	de	nada,	nunca	tive	problema	com	

esse	menino.	Eu	acho	que	eles	estão	ficando	cada	vez	mais	agressivos,	

cada	 vez	 mais	 desrespeitosos,	 extremamente	 desrespeitosos,	 não	

respeitam	nada,	não	respeitam	ninguém,	nem	a	polícia	eles	respeitam	

mais	(K.S.G.).	

	

	 Os	 episódios	 de	 agressão	 foram	 as	 primeiras	 referências	 dos‐as	 agentes	 do	

meio	fechado	para	descreverem	a	relação	com	os	jovens.	Não	é	de	estranhar	que	fatos	

assim	sejam	recorrentes,	uma	vez	que	os‐as	adolescentes	são	mantidos	num	regime	

prisional.	 Ao	 considerarmos	 ainda	 as	 condições	 dos	 centros	 de	 internação	 e	 o	 fato	

desses	 jovens	 passarem	 a	 maior	 parte	 do	 tempo	 trancados	 nos	 alojamentos,	 não	

estranharemos	 que	 ocorram	 atos	 de	 indisciplina	 e	 violência.	 Os‐as	 agentes	 são	

conscientes	dessa	realidade,	mas	esse	contexto	se	torna	secundário	com	o	tempo	e	o	

comportamento	 agressivo	 dos	 jovens	 passa	 a	 ser	 percebido	 como	 característica	

intrínseca	à	personalidade	dos	jovens.	Dessa	forma,	a	imagem	que	o	grupo	de	agentes	

tem	a	respeito	desses	adolescentes	está	distante	da	realidade	apresentada	pelos	dados	

analisados	no	capítulo	anterior,	em	que	adolescentes	representam	a	menor	parcela	de	

autores	de	crimes.	Além	disso,	os	delitos	violentos	são	os	menos	praticados	pelos	mais	

jovens.	

Essa	 forma	 de	 ver	 os	 adolescentes	 influencia	 o	 modo	 como	 os‐as	 agentes	

desempenham	 seu	 trabalho.	 Independente	 das	 prescrições	 normativas,	 os‐as	

profissionais	 elaboram	 mecanismos	 para	 estabelecer	 uma	 rotina	 específica,	 com	

regras	 próprias.	 As	 estratégias	 de	 atuação	 consistirão	 em	 aprimorar	 um	

comportamento	 denominado	 de	 “flexível”,	 um	 tipo	 de	 “jogo	 de	 se	 cintura”	 que	 tenta	

equilibrar	 as	 suas	 atitudes	 entre	 ações	 permissivas	 e	 negação	 de	 pedidos	 dos‐as	

adolescentes.	 Esse	 preparo	 pessoal	 para	 lidar	 com	 os	 jovens	 leva	 em	 conta	

principalmente	 a	 possibilidade	 de	 um	 conflito.	 Na	 fala	 de	 HTS,	 por	 exemplo,	
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percebemos	 que	 os	 interesses	 dos‐as	 adolescentes	 são	 sempre	 colocados	 em	

suspeição.	

	

Lá	a	gente	tentar	empregar	uma	certa	rotina.	Quando	você	lida	com	o	

adolescente,	eles	tentam	te	testar	o	tempo	inteiro,	e	testar	seus	limites,	

e	se	você	não	tem	 limites,	seu	pavio	é	um	pouco	curto,	você	não	tem	

esses	limites	muito	flexíveis,	como	eu	te	falei	é	mais	fácil	você	bater	de	

frente,	é	mais	fácil	você	ter	um	embate,	é	mais	fácil	você	se	estressar,	

porque	aqueles	meninos	querem	te	fazer	de	bobo,	eles	querem	esta	por	

cima	da	situação	o	tempo	inteiro.	E	essa	coisa	de	ser	testado,	eles	estão	

te	 testando	 toda	 hora.	 Então	 é	 complicado,	 se	 não	 for	 uma	 pessoa	

muito	flexível,	você	vai	se	estressar	o	tempo	inteiro.	Eu	era	assim	bem	

pouco	flexível	e	acabava	que	eu	me	desgastava	muito	(H.T.S.).	

	

	 O	esforço	de	manter	essa	rotina	mencionada	por	HTS	consiste	em	padronizar	

atividades,	 cumprir	 horários,	 manter	 organização	 de	 alojamentos,	 banheiros	 e	

refeitórios	(nas	unidades	em	que	eles	existem).	Numa	realidade	em	que	adolescentes	

ficam	trancados	por	toda	a	noite,	em	celas	sem	banheiros,	não	é	estranho	que	esses	

jovens	passem	a	noite	demandando	atendimento	a	suas	necessidades	básicas.	Não	é	

estranho	 que	 precisem	 pedir	 aos	 agentes	 para	 conduzi‐los	 ao	 banheiro.	 Se	

lembrarmos	que	durante	o	dia	eles‐as	ficam	trancados,	situação	esta	também	irregular,	

não	estranharemos	que	eles	 reclamem	por	necessidades	 rotineiras,	 como	alimentos	

mesmo	 fora	do	horário	das	 refeições,	 ida	 a	enfermaria,	 contato	 com	a	 família	 entre	

outras	 coisas.	 Lembrando	 que	 o	 atendimento	 a	 estas	 necessidades	 está	 previsto	 na	

legislação	 que	 rege	 um	 espaço	 destinado	 a	 ser	 educativo.	 Ao	 se	 agregar	 essa	

percepção	que	os	 agentes	 expressam	 sobre	os	 adolescentes	 às	 condições	precárias	

dos	centros	de	internação	e	as	limitações	institucionais,	temos	um	cenário	em	que	a	

comunicação	entre	os	grupos	fica	comprometida	e	a	convivência	passa	ser	marcada	

por	conflitos	sistemáticos.		
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Os	meninos	não	respeitam	muito,	eu	sou	nova,	aí	fica	mais	difícil	ainda	

de	você	conquistar	um	pingo	de	respeito.	Eu	nunca	gostei	que	menino	

falasse	gracinha	pra	mim,	nunca	gostei	de	 “Ah,	você	 tá	bonita	hoje”.	

Até	 coisas	 sutis	 assim	 eu	 sempre	 tentei	 conversar	 com	 eles	 e...	 que	

aquele	 lá	 era	meu	ambiente	de	 trabalho,	que	 eu	agradeço	os	 elogios	

mas	peço	que	não	se	repita,	porque	eu	tô	ali	trabalhando	e	não	sei	o	

que,	não	sei	o	que...	Aí	eles	 tentam	 te	provocar	de	 todas	as	maneiras	

possíveis,	já	briguei	com	menino	por	causa	de	fiu‐fiu,	você	tá	passando	

no	corredor,	e	a	falar,	e	eu	não	gostava...	aquilo	me	incomodava	muito,	

era	uma	coisa	muito	chata,	que	hoje	eu	 tento	relevar	mais,	não	vou	

ficar	batendo	de	frente	com	menino	por	causa	dessas	gracinhas,	dessas	

brincadeirinhas,	isso	eu	não	vou	tentar	me	desgastar	por	conta	disso.	

Aí	tem	essa	dificuldade,	porque	como	que	você	impõe	disciplina	sendo	

jovem,	 sendo	 mulher,	 trabalhando	 num	 lugar	 daqueles,	 cheio	 de	

adolescente	 com	 hormônio...	 vai	 saber!	 Aí	 essas	 bobeiras,	 pra	 quem	

não	gosta,	é	uma	coisa	chata	no	trabalho	(P.L.M.G.).	

	

	 O	 grupo	 de	 profissionais	 acredita	 que	 o	 problema	 imediato	 em	 que	 podem	

interferir	 é	 o	 da	 indisciplina	 dos	 jovens	 internados.	 Os‐as	 agentes	 não	 conseguem	

mudar	a	realidade	das	condições	de	trabalho,	não	podem	reestruturar	o	sistema	e	não	

contam	com	apoio	institucional	que	julgam	necessário.	Os	problemas	diários,	todavia,	

não	 são	 interrompidos	 até	 que	 as	 condições	 sejam	 mais	 favoráveis.	 A	 reação	 de	

adolescentes	à	situação	desumana	a	que	são	submetidas	acontecerá	independente	do	

tempo	 que	 as	 coisas	 levariam	 para	 melhorar.	 Assim,	 os	 profissionais	 usam	 de	

recursos	 e	 estratégias	 próprias	 para	 resolver	 os	 problemas.	 Essas	 medidas,	

entretanto,	não	estão	necessariamente	prescritas	em	lei,	mas	são	elaboradas	de	acordo	

com	o	que	a	convenção	interna	do	centro	de	internação	definiu.	Na	maioria	dos	casos,	

são	medidas	para	conter	as	indisciplinas.	

	

Quando	eu	cheguei	 lá	era	uma	hora	de	banho	de	sol.	A	medida	que	o	

desrespeito	 foi	aumentando,	aumentando,	 foi	diminuindo	o	banho	de	
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sol	deles	como	punição...	chegou	a	40	minutos	e	depois	a	20	minutos.	

Antes	era	40	pra	todos	e	20	de	medidas.	Hoje	está	20	pra	todos	e	10	

pra	 medidas.	 Mas	 é	 principalmente	 falta	 de	 servidor.	 Lá	 temos	

alojamentos	com	10	adolescentes.	São	cinco	homens	em	cada	equipe,	

mas	a	gente	já	chegou	a	ter	dois	pra	abrir	o	alojamento,	não	sei	nem	

dizer	porque	não	acontece	nada,	não	sei	dizer	porque	ninguém	nunca	

morreu	lá	dentro	(E.S.G.).	

	

	 Sobre	banho	de	sol,	devemos	lembrar	que,	de	acordo	com	a	legislação,	ele	não	

deveria	 existir,	 posto	 que	 o	 ECA	 considera	 que	 adolescentes	 em	 cumprimento	 de	

medida	de	internação	devem	passar	o	dia	fora	dos	alojamentos.	Notamos,	pela	fala	do	

agente,	que	ele	é	um	recurso	coercitivo	que	o	grupo	de	profissionais	podem	fazer	uso.	

A	legislação	é	clara	em	relação	a	isso.	Os‐as	adolescentes	não	devem	passar	seu	tempo	

trancados.	 Os	 horários	 devem	 ser	 preenchidos	 com	 atividades	 pedagógicas,	

recreativas	 e	 a	 continuidade	 do	 ensino	 regular	 em	 sala	 de	 aula.	 Banho	 de	 sol	 é	

instrumento	característico	de	regimes	carcerários.	Esse	é	um	dos	exemplos	de	que	o	

sistema	socioeducativo	funciona	com	a	lógica	do	sistema	prisional.		

A	aplicação	desse	tipo	de	medida	é	motivada,	geralmente,	por	anseio	punitivo	

ou	 pelo	 medo.	 O	 primeiro	 caso	 se	 dá	 quando	 acham	 necessário	 restabelecer	 uma	

ordem	disciplinar	que	foi	quebrada.	O	segundo	se	dá	ao	tentarem	minimizar	os	riscos	

da	 falta	 de	 agentes	 para	 vigiar	 os‐as	 adolescentes	 quando	 estão	 fora	 do	 alojamento.	

Neste	 segundo	 tipo	 de	 situação,	 a	 restrição	 ao	 banho	 de	 sol	 não	 se	 dá	 apenas	 pelo	

desejo	de	disciplinar	o	grupo	de	adolescentes.	Ela	se	dá,	antes,	por	que	consideram	a	

possibilidade	de	rebelião,	uma	vez	que	o	número	de	profissionais	é	insuficiente	para	

evitar	 a	 possível	 desordem	 nos	 poucos	minutos	 em	 que	 os‐as	 adolescentes	 estarão	

fora	 de	 suas	 celas.	 Curiosamente,	 tive	 apenas	 um	 relato	 de	 casos	 de	 violência	 e	

indisciplina	 nesses	 momentos.	 Ao	 contrário	 disso,	 as	 menções	 a	 comportamentos	

agressivos	 e	 indisciplinados	 dos‐as	 adolescentes	 se	 referem,	 em	 sua	 maioria,	 a	

momentos	que	esses	jovens	estão	trancados.	
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	 Como	dissemos	anteriormente,	na	cidade	de	Goiânia,	dois	dos	 três	centros	de	

internação	 funcionam	 em	 batalhões	 da	 polícia	 militar.	 Nestas	 unidades,	 os	 agentes	

lembram	que	contam	com	apoio	extra	para	impor	disciplina.	Os	órgãos	de	Estado	do	

poder	judiciário	que	poderiam	impedir	que	estes	centros	funcionassem	em	batalhões	

são	indiferentes	quanto	ao	fato.	Embora	a	unidade	esteja	localizada	em	uma	estrutura	

física	pertencente	 à	 corporação,	 a	polícia	militar	não	 interfere	no	 funcionamento	e	

gerenciamento	do	 centro	de	 internação.	 Sua	atuação	 fica	 restrita	aos	momentos	em	

que	são	acionados	pelos	agentes	do	sistema	socioeducativo.	Estes,	por	sua	vez,	veem	

como	vantagem	essa	possibilidade	de	acionar	a	polícia	mais	facilmente,	por	estarem	

instalados	em	um	batalhão.	

	

Nós	 estamos	 dentro	 de	 um	 batalhão,	 nós	 temos	 uma	 equipe	 de	

segurança	 para	 nos	 apoiar,	 nos	 resguardar...	 e	 quem	 faz	 essa	

disciplina	 física	nos	momentos	mais	críticos	é	a	polícia.	Ela	é	muito	

receosa	com	 relação	a	 isso.	Por	conta	da	postura	que	a	coordenação	

tem	 quando	 esse	 tipo	 de	 coisa	 acontece.	 É	 uma	 ajuda	 que	 a	 gente	

precisa.	A	gente	sabe	que	a	ajuda	da	polícia	é	aquele	e	naquele	sentido	

que	eles	estão	acostumados	a	fazer,	esse	é	o	procedimento	operacional	

padrão	em	certos	tipos	de	atitudes	que	os	adolescentes	tem	(A.M.R.).	

	

	 De	acordo	com	os‐as	profissionais,	pedir	a	intervenção	da	polícia	militar	é	uma	

necessidade	 decorrente	 da	 gravidade	 da	 situação.	 Os‐as	 agentes	 justificam	 que	

acionam	 a	 polícia	 apenas	 em	 situações	 consideradas	 graves,	 em	 que	 o	

comportamento	 dos	 adolescentes	 é	 de	 grande	 agressividade	 e	 o	 cenário	 é	 de	 uma	

confusão	 em	grandes	proporções,	 que	 envolvem	vários	 jovens	ao	mesmo	 tempo.	A	

preocupação	com	esse	tipo	de	ocorrência	é	diária,	acarretando	uma	tensão	constante.	

Mantém‐se	assim,	um	estado	de	alerta	em	que	acionar	a	polícia	deixa	de	ser	medida	de	

exceção.		
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No	CIP	nós	temos	um	problema	sério	que	ele	é	unidade	super	pequena.	

Os	 alojamento	 são	muntuados	 um	 nos	 outros	 e	 as	 salas	 de	 aula	 são	

uma	 de	 frente	 da	 outra.	E	 os	 adolescentes	 tem	 conflitos	 uns	 com	 os	

outros,	então	é	extremamente	comum	a	briga	dentro	das	salas	de	aula	

com	 cadeirada.	 Então	 você	 coloca	 assim:	 você	 tem	 uma	 professora	

dentro	 da	 sala	 de	 aula	 e	 um	 servidor	 olhando	 duas	 salas	 ao	mesmo	

tempo,	isso	acontece	em	10	adolescentes,	os	10	pegam	cadeiras	pra	ir	

uns	 contra	 os	 outros,	 o	 que	 que	 você	 faz?	 É	 chamar	 a	 polícia,	 que	

forma	que	a	polícia	usa	pra	conter	isso?	É	a	violência,	é	o	uso	da	taser,	

ai	ninguém	entende	que	isso	foi	necessário	(P.M.L.G.).	

	

	 Agente	 ESG	 explica	 que	 a	 opção	 por	 não	 autorizar	 a	 entrada	 da	 polícia	

desencadearia	um	conflito	entre	o	grupo	de	profissionais,	dado	o	fato	de	que,	se	por	

um	 lado,	alguns	não	apoiam	este	 tipo	de	decisão,	outros	a	 reivindicam.	Percebemos,	

pelo	 relato	 a	 seguir,	 que	 ao	 ter	 de	 deliberar	 entre	 uma	 das	 opções,	 prevalece	 a	

iniciativa	 de	 autorizar	 a	 intervenção	 dos	 policiais.	 De	 acordo	 com	ESG	 aqueles	 que	

defendem	 o	 “apoio”	 da	 polícia	 militar	 consideram‐no	 eficiente,	 já	 que	 põe	 fim	 ao	

conflito;	isso,	independente	dos	métodos	empregados.	

	

Eu	mesmo,	como	chefe	da	equipe,	já	autorizei	algumas	vezes	a	polícia	

entrar,	mas	é	super	complicado	fazer	isso;	e	quando	você	não	faz	isso...	

você	está	num	plantão	de	uma	equipe	que	é	composta	por	sua	maioria	

de	pessoas	que	tem	muito	tempo	que	está	no	sistema,	é	você	comprar	

briga	 com	 eles,	 eles	 falam:	 “não	 vou	 autorizar	 porque”?	Porque	 eles	

são	de	uma	época	que	era	resolvido	assim,	e	que	funcionava	(E.S.G.).	

	

	 O	grupo	de	profissionais	sabe	que	a	forma	de	atuação	policial	é	desrespeitosa	

e	 truculenta,	 o	 que	 coloca	 os	 adolescentes	 sujeitos	 a	 sofrerem	 graves	 violações	 de	

direitos	 em	 razão	 do	 uso	 da	 violência	 pelos	 policiais.	 Pelas	 falas	 dos‐as	 agentes,	

notamos	 também	que	 a	 intervenção	 da	 polícia	 é	 feita	 sem	monitoramento,	 livre	 do	

acompanhamento	de	órgãos	de	defesa	de	direitos	que	poderiam	assegurar	o	respeito	
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à	lei	e	a	integridade	física	de	adolescentes.	Na	verdade,	os	próprios	agentes	se	recusam	

a	presenciar	as	cenas,	como	pode	ser	lido	no	diálogo	a	seguir.	

	

	

—Antigamente	 era	mais.	Hoje,	depois	que	 eu	 entrei,	 tem	pra	 conter	

adolescente	mais	 exaltado.	Quando	a	 equipe	de	 segurança	 entra	pra	

contê‐los	a	gente	sai.		

Dione	–	Vocês	não	acompanham?	

—Não.	Prefiro	não	está	perto.		

Dione	–	Por	quê?	

—Porque	eu	não	vou	poder	fazer	nada.	Eu	sei	que	quando	chega	a	esse	

ponto	é	porque	os	meninos	pediram.	Desculpa	está	 falando	 isso,	mas	

quando	chega	a	esse	ponto	é	porque	já	não	deu	mais	pra	segurar.	Tem	

hora	 que	 eles	 pedem	 até	 pelo	 amor	 de	 Deus.	 Até	 pela	 falta	 do	

desrespeito.	Militar	 é	 uma	 coisa	muito	 certa,	 aí	 você	 entra	 assim	 e	

começa:	 fulano	é	não	sei	o	quê	e	começa	os	xingamentos,	começa	os	

desrespeito.	Acho	 que	pra	 eles...	 eu	 acho	 que	 pesa	muito.	Acaba	 que	

vira	resolução	de	problemas	entre	eles.	Mas	eu	prefiro	sair	e	não	ser	a	

testemunha	ocular	(K.S.G.).	

	

	 Episódios	como	esses	não	acontecem	sem	sensibilizar	os‐as	agentes.	Em	seus	

relatos,	 o	 grupo	 demonstra	 que,	 apesar	 de	 uma	 representação	 que	 tende	 a	

desumanizar	a	figura	dos‐as	adolescentes,	eles	compreendem,	em	certos	momentos,	a	

difícil	 condição	 a	 que	 esses	 jovens	 são	 submetidos.	 Chegam	 a	 compreender	 a	

gravidade	da	situação	pela	qual	passam,	na	condição	de	pessoas	que	não	atingiram	a	

idade	adulta	e	que	precisam,	por	esse	motivo,	de	maior	apoio	familiar	e	institucional.	

Entretanto,	a	continuidade	da	interação	nas	condições	do	encarceramento	acarreta	a	

reprodução	 dos	 problemas	 já	 elencados,	 que	 por	 sua	 vez,	 estimulam	 conflitos	 e	

inviabilizam	 o	 diálogo.	 Assim,	 o	 sentimento	 de	 frustração	 com	 as	 condições	 de	

trabalho,	da	infraestrutura	à	organização,	é	força	motivadora	para	que	os‐as	agentes	

abandonem	a	percepção	de	que	esses	adolescentes	são	também	vítimas	e	optem	por	
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acreditar	 que	 se	 tratam	 de	 criminosos	 quase	 irrecuperáveis,	 de	 acentuada	

agressividade	e	que	não	foram	responsabilizados	devidamente.	

	

É	triste	porque	você	vê	assim	que	é	ser	humano,	como	eu...	eles	todos.	

Mas	que	eles	são	tratados	como	bichos,	até	meu	cachorro	é	bem	mais	

tratado	do	que	eles.	Eles	só	tiveram	essa	forma	de	reagir.	É	tristeza.	É	

você	ver	que	seu	trabalho	não	vai	adiantar,	por	mais	que	eu	costume	

dizer	pra	eles:	“Gente,	eu	não	tô	aqui	pra	julgá‐los,	se	vocês	mataram,	

se	vocês	roubaram,	o	problema	é	de	vocês.	Eu	to	aqui	pra	cuidar”.	E	eu	

faço	 isso,	claro	que	 tem	momento	de	raiva,	que	você	é	desrespeitada,	

mas	eu	falo:	“eu	tô	aqui	pra	cuidar”.	Mas	você	vê	que	seu	serviço	é	em	

vão,	que	a	qualquer	momento	pode	acontecer	de	novo	e	que	eles	vão	se	

tornar	 aquele	monstro	 de	 novo.	 Eu	 falo	 assim,	 questão	 de	 fúria,	 de	

raiva	deles	(K.S.G.).	

	

	 Outro	 fator	 que	 sensibiliza	 os‐as	 agentes	 é	 condição	 das	 famílias	 dos‐as	

adolescentes.	 Ao	 terem	 de	 lidar	 com	 o	 sofrimento	 de	 algumas	mães,	 os‐as	 agentes	

demonstram	 tristeza	 com	 a	 situação	 pela	 qual	 passam	 familiares	 e	 responsáveis.	

Entretanto,	 essa	 compreensão	 mais	 sensível	 do	 que	 passam	 as	 famílias	 não	 se	

mantém	por	muito	 tempo.	O	ambiente	de	 trabalho	marcado	pelos	 conflitos	altera	a	

percepção	 que	 os‐as	 agentes	 tem	 dos	 familiares	 dos‐as	 adolescentes.	 O	

enquadramento	 prisional	 das	 relações	 contamina	 a	 visão	 dos‐as	 profissionais	 que	

ficam	paulatinamente	insensíveis	à	realidade	dessas	famílias.		

	

Ver	mãe	passar	por	revista	íntima...	Nós	tivemos	um	caso	quinta‐feira	

que	 foi	 a	 primeira	 vez	 que	 uma	 mãe	 foi	 visitar	 ela	 chorava,	 ela	

colocava	a	mão	no	rosto	e	ela	chorou	do	início	ao	fim.	E	ela	dizia:	“eu	

nunca	me	 imaginei	 passando	 por	 isso”.	E	 você	 sente	 isso	 porque	 eu	

acho	assim,	quem	tem	filho,	quem	tem	sobrinho,	tá	todo	mundo	sujeito	

a	isso.	Mas	é	esse	contato	familiar,	e	você	vê	avós	velinhas	assim,	tendo	

que	 passar	 por	 isso,	 tendo	 que	 sujeitar	 a	 essa	 vida	 a	 esse	 ambiente	
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ruim.	Mas	com	o	 tempo	você	vai	 ficando	 insensível,	você	vê	que	 tem	

muitos	que	são	iguais,	por	isso	que	os	filhos	estão	nessa	vida	(H.T.S.).	

	

Em	 suas	 observações,	 Goffman	 (1974)	 percebeu	 que	 as	 equipes	 dirigentes	

tendiam	a	perceber	os	internados	como	objetos	de	trabalho,	como	elementos	que	já	

não	despertavam	curiosidade	ou	sensibilidade;	 isso,	por	conta	das	 tarefas	repetitivas	

da	rotina	de	obrigações.	Nesse	sentido,	evitavam	até	mesmo	maior	aproximação	com	

internados.	Quando	algum	 técnico	da	equipe	 se	via	mais	 sensível	 a	 algum	caso	que	

envolvia	 o	 internado	 e	 passava	 a	 demonstrar	 maio	 afeição,	 o	 agente	 sentia	 essa	

mudança	 subjetiva	 e	 a	 via	 com	 desconfiança,	 uma	 vez	 que	 sua	 identidade	 como	

profissional	 poderia	 estar	 sendo	 comprometida.	 Embora	 observemos	 aqui	 uma	

sensibilidade	 quanto	 à	 situação	 de	 adolescentes	 e	 familiares,	 ela	 logo	 desaparece,	

dando	lugar	à	perspectiva	mais	repulsiva	aos	jovens,	retomando	o	distanciamento	que	

o	grupo	de	profissionais	tenta	manter	em	relação	aos	internados.	

	 A	 rotina	 de	 trabalho	 no	 atendimento	 aos	 familiares	 desgasta	 a	 relação	 e	 o	

tratamento	passa	a	ser	conturbado.	Chegam	até	mesmo	a	elaborar	um	discurso	que	

responsabiliza	as	famílias	por	irregularidades	que	ocorrem	nos	centros	de	internação,	

como	 a	 entrada	 de	 objetos	 não	 permitidos.	 Falhas	 rotineiras	 que	 seriam	

responsabilidades	 dos	 próprios	 profissionais	 são	 transferidas,	 em	 suas	 falas,	 para	

familiares	e	responsáveis	dos‐as	adolescentes.	

	

Tem	 pessoas	 que	 são	 muito	 educadas,	 muito	 boazinhas,	 que	 não	

chegam	 armadas,	 pronta	 pra	 arrumar	 qualquer	 briga	 com	 a	 gente	

não.	Mas	 tem	pessoas	que	 são	muito	difíceis,	 tinha	 familiares	que	a	

gente	julgava	que	era	pior	que	o	adolescente	que	tava	lá	dentro,	mas	a	

gente	tenta	ser	o	mais	cordial	possível,	não	ficar	batendo	muita	boca,	

não	ficar	criando	muita	confusão,	mas	é	muito	complicado.	Eles	tem	a	

dificuldade	de	entender	normas,	de	regras,	de	querer	burlar,	de	algumas	

pessoas	 quererem	mentir,	 fazer	 joguinho...	 é	 complicado,	 não	 é	 um	

lidar	muito	fácil	(P.L.M.G.).	
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	 A	percepção	de	que	estão	lidando	com	pessoas	que,	apesar	de	adolescentes,	são	

violentas	e	perigosas,	faz	com	que	os	profissionais	do	meio	fechado	rejeitem	também	

uma	 aproximação	maior	 com	 adolescentes.	 Agentes	 dos	 centros	 de	 internação	 são	

enfáticos	quanto	ao	fato	de	não	aceitarem	manutenção	de	contato	com	os‐as	 jovens	

fora	da	instituição.	Isso	é	provocado	pelo	medo	que	tem	dos	adolescentes.	Sentimento	

de	 insegurança	este	que	se	deve	não	só	a	 ideia	de	que	os	 jovens	são	perigosos,	mas	

também	 pelo	 receio	 de	 que	 os	 conflitos	 ocorridos	 dentro	 do	 centro	 de	 internação	

desencadeariam	uma	agressão	fora	dali.	

	

Graças	 a	 Deus	 eu	 não	 encontrei	 nenhum	 menino	 na	 rua,	 mas	 a	

experiência	que	eu	 tive	de	quase	encontrar	não	 foi	uma	coisa	muito	

agradável.	 Eu	 não	 gosto	 de	misturar	minha	 vida	 do	 trabalho	 com	 a	

minha	vida	aqui	fora.	Não	quero	ter	contato.	Tenho	colegas	que	mora	

perto,	já	encontrou	várias	vezes	dentro	do	ônibus.	Eles	gostam,	querem	

te	abordar,	eles	querem	conversar,	querem	trocar	ideia	com	você.	Teve	

um	menino	que	era	muito	bacana,	trato	social	muito	agradável	com	a	

gente,	 o	M.	 A.	Quando	 ele	 voltou,	 na	 segunda	 passagem	 dele,	 nossa!	

“Quando	eu	saí,	eu	fiquei	te	procurando	um	tempão	no	Facebook”.	Tá	

vendo?	 O	 momento	 que	 sua	 vida	 pessoal	 mistura	 com	 a	 sua	 vida	

profissional	 ali...	 e	 começa	 a	 ser	meio	 assustadora,	 tem	menino	me	

procurando	 na	 internet!	 Imagina	 procurando	 na	 porta	 de	 casa,	 na	

rua?	(F.R.P.E.).	

	

	 Essa	rejeição	à	aproximação	de	adolescentes	é	motivada	por	um	medo	que	foi	

construído	 entre	 agentes	 do	 meio	 fechado.	 A	 realidade	 das	 condições	 similares	 ao	

cárcere	 convencional,	 vivenciada	 nos	 centros	 de	 internação,	 estimulou	 um	

permanente	 sentimento	 de	 insegurança	 nos‐as	 agentes.	 Ao	 pensarem	 a	 respeito	

dessa	experiência,	as	falas	indicam	que	a	intensidade	deste	medo	alterou	o	cotidiano	

desses	profissionais	na	sua	vida	pessoal,	fora	dos	centros	de	internação.	
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Eu	acho	que	é	um	aprendizado	assim	diferencial.	Fora	que	eu	 fiquei	

com	fobia	de	adolescente.	Eu	não	posso	ver	adolescente	na	rua,	 já	me	

dá	 agonia.	Agora	 já	 sei	 identificar	 todos	 os	 tipos	 de	 bandidos,	 só	 de	

olhar.	 Te	muda	muito.	 Fiquei	 com	 receio	 de	muitas	 coisa,	 eu	 ando	

priorizando...	Eu	ando	preocupada	com	a	minha	segurança	mais	que	o	

normal,	porque	você	começa	a	ver	que	eles	estão	em	todos	os	lugares.	

Aí	você	fica	um	pouco	mais	preocupada	(P.L.M.G.).	

	

	 Esse	 é	um	efeito	das	 experiências	nos	 centros	de	 internação	que	 funcionam	

como	 o	 sistema	 prisional.	 As	 tensões	 decorrentes	 do	 cotidiano	 condicionado	 pelo	

conflito	iminente	extrapolam	os	limites	do	ambiente	de	trabalho	e	afeta	a	vida	pessoal.	

O	 sentimento	 de	 insegurança	 que	 passa	 a	 ser	 vivenciado	 é	 capaz	 de	 provocar	

mudança	de	comportamento.	Notamos,	em	suas	 falas,	que	os‐as	agentes	dos	centros	

de	internação	elaboram	estratégias	para	lidar	com	o	receio	constante	na	vida	diária.	A	

experiência	de	 trabalhar	num	ambiente	prisional	é	capaz	de	alterar	seus	hábitos.	A	

forma	de	ver	e	lidar	com	o	mundo,	mesmo	fora	do	trabalho,	passou	a	corresponder	ao	

comportamento	imposto	pelas	condições	de	vivenciarem	o	regime	carcerário.		

	

Você	começa	a	ver	em	todo	mundo	um	possível	risco	pra	você.	Porque	

ali	 você	 lida	 com	 toda	 tipo	 de	 pessoas	 que	 foi	 parar	 lá	 dentro	 e	 fez	

porcaria	 na	 rua	 e	 está	 ali.	 Você	 nunca	 entra	 num	 ônibus	

tranquilamente,	sem	olhar	pro	rosto	de	ninguém	e	sem	procurar	uma	

zona	 de	 conforto	 naquele	 lugar.	 Você	 não	 vai	mais	 em	 festa,	 show	

público,	 sem	 ser	 em	 casa	 noturna.	 Você	muda	 o	 seu	 jeito	 de	 ver	 as	

pessoas	e	reagir.	Isso	é	fato!	(F.R.P.E.).	

	

	 Ao	serem	questionados	sobre	o	que	consideram	ter	aproveitado,	para	sua	vida,	

da	 experiência	 de	 serem	 profissionais	 do	 sistema	 socioeducativo	 em	 centros	 de	

internação,	 os‐as	 agentes	 apontaram,	 além	 das	 amizades	 entre	 a	 equipe,	 alguns	

aprendizados	decorrentes	da	relação	com	adolescentes.	Todavia,	consideraram	que	o	

contato	 com	 os‐as	 adolescentes	 teve	 como	 aproveitamento	 uma	 aprendizagem	 a	
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respeito	das	relações	na	vivência	da	criminalidade,	de	como	se	portar	cotidianamente	

a	fim	evitar	situações	de	risco,	como	também	mencionado	acima.		

	

E	agora	com	relação	ao	adolescente,	quando	eu	trabalhava	de	dia	eu	

até	que	 eu	gostava	de	 conversar	 com	 eles,	aí	depois	 eu	 fui	descobrir	

que	a	maioria	das	 coisas	 que	 eles	 contam	 é	mentira.	Mas	assim,	 eu	

aprendi,	 em	 relação...	 é	uma	 realidade	que	 eu	não	 fugi...	um	 tipo	de	

gente	 que	 eu	 nunca	 tinha	 convivido,	 com	 nível	 de	 escolarização,	 de	

visão	de	mundo,	de	malandragem,	de	coisas	que	eles	inventaram	que	eu	

nunca	 tinha	 prestado	 atenção,	 tipo:	 “ah	 se	 você	 fizer	 isso	 você	 está	

estimulando	um	criminoso	a	fazer	isso”,	“ah	não	faz	isso,	porque	senão	

às	vezes	você	pode	levar	um	tiro”.	Então	coisas	assim	que	eu	não	tinha	

vivência,	um	 tipo	de	 linguagem	que	 eu	nunca	 tinha	ouvido,	que	 eles	

tem	gírias	né...	Eu	abri	os	olhos	pra	uma	realidade	que	eu	não	tinha	

vivido	até	então.	E	eles	tem	histórias	de	vida	que	você	acaba	às	vezes	

perplexo	(A.M.R.).	

	

	 Ao	 estabelecer	 para	 si	 a	 ideia	 de	 que	 os	 relatos	 pessoais	 dos‐as	 adolescentes	

são	 falsos,	 a	 fala	 acima	 não	 atribui	 enriquecimento	 pessoal	 em	 conhecer	 as	

trajetórias,	experiências	e	condições	de	vida	desses	 jovens.	O	que	 ficou	de	relevante	

dessa	 relação	 foi	 o	 conhecimento	 de	 novas	 técnicas	 comportamentais	 de	 como	

minimizar	as	chances	de	ser	vítima	de	um	crime.	Nesse	sentido,	não	observamos,	na	

fala	dessa	agente,	a	valorização	de	uma	troca	comunicativa	em	que	esses	adolescentes	

podem	transmitir	um	conhecimento	ou	um	relato	pessoal	mais	significativo	que	sua	

experiência	em	atos	infracionais.	Apesar	de	reconhecer	que	são	trajetórias	incomuns,	

a	 história	 de	 vida	 desses	 jovens	 passa	 a	 ser	 um	 elemento	 secundário	 para	 os‐as	

agentes.	

	 Isso	 acontece	 por	 conta	 da	 necessidade	 dos‐as	 profissionais	 de	 lidar	 com	 o	

desafio	 de	 continuar	 no	 trabalho.	 Os‐as	 agentes	 poderiam	 aprofundar	 o	

relacionamento	 com	 os	 jovens	 e	 dar	 à	 suas	 histórias	 de	 vida	 um	 lugar	 central	 no	

cotidiano	dos	centros	de	internação.	Mas	ainda	que	o	fizessem,	eles‐as	sabem	que	não	
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alterariam	 o	 funcionamento	 prisional	 do	 sistema.	 Nesse	 caso,	 a	 realidade	 seria	

insuportável,	 uma	 vez	 que	 estariam	 mais	 sensíveis	 aos	 adolescentes	 e	 se	 vendo	

incapazes	de	mudar	a	realidade	deles‐as.	

	 	

2.3.	A	explicação	para	os	atos	infracionais.	

	

Goffman	 (1974)	 lembra	 que	 a	 necessidade	 manter	 o	 controle	 leva	 a	 equipe	

dirigente	 a	 se	 esforçar	 para	 educar	 os	 internados	 de	 modo	 que	 eles	 alcancem	 o	

autocontrole.	 Ao	 fazer	 isso,	 os	 profissionais	 assumem	 a	 perspectiva	 de	 defesa	

institucional	 e	 passam	 a	 enxergar	 o	 comportamento	 dos	 internados	 sob	 a	 ótica	 da	

instituição.	 Cria‐se,	 nesses	 ambientes,	 um	 discurso	 moral	 que	 interpreta	 o	

comportamento	dos	 internados	 sob	 alguns	 pressupostos	 gerais	 acerca	 das	 pessoas.	

Elabora‐se	 uma	 noção	 geral	 da	 natureza	 humana.	 Essa	 teoria	 criada	 no	 ambiente	

carcerário	permite	a	racionalização	das	atividades	e	oferece	uma	justificativa	para	o	

tipo	de	rotina	adotada	pela	equipe	dirigente.	Eesse	discurso	é	que	ele	abrange	amplia	

as	possibilidades	de	cada	agente	para	classificar	o	caráter	dos	internados	entre	“bom”	

ou	 “mal”.	 Além	 disso,	 essa	 noção	 tem	 o	 efeito	 de	 tornar	 mais	 claro	 para	 os	

profissionais	a	distância	moral	entre	eles	e	os	internados.		

	 Predomina,	 entre	 o	 grupo	 de	 profissionais	 do	 meio	 fechado,	 a	 ideia	 de	 que	

adolescentes	 em	 conflito	 com	 a	 lei	 estão	 cada	 vez	 mais	 violentos;	 embora	 isso	

contraste	com	a	realidade	observada	no	primeiro	anterior.	Para	os‐as	agentes,	houve	

uma	mudança	no	comportamento	das	pessoas	mais	jovens	nos	últimos	tempos,	ainda	

que	 não	 saibam	precisar	 esse	 tempo.	De	 acordo	 com	 eles,	 os‐as	 jovens	 praticavam	

atos	 infracionais	 considerados	 mais	 leves,	 como	 furtos	 e	 roubos	 associados	 ao	

consumo	 de	 algumas	 drogas.	 Para	 os‐as	 agentes,	 alguma	 mudança	 teria	 ocorrido,	

embora	eles‐as	não	saibam	dizer	qual.	Como	consequência	dela,	desapareceu	a	figura	

do	 “pequeno	 bandido”,	 cujos	 delitos	 eram,	 na	 sua	 maioria,	 “cheirar	 cola”	 e	 “bater	

carteira”.	 	 Em	 seu	 lugar	 apareceram	 novos	 “bandidos”	 que,	 independente	 de	 serem	

adolescentes,	praticam	crimes	mais	graves.	Acreditam	que	os	pequenos	delitos	estão	

agora	 agravados	 pelo	 aumento	 da	 agressividade	 dos	 adolescentes.	 Dessa	 forma,	 o	
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grupo	 de	 profissionais	 percebe	 os‐as	 jovens	 internados	 como	 “criminosos	 de	 alta	

periculosidade”,	cuja	aproximação	representa	risco.		

	

As	 vezes	 eu	 até	 rio	 no	 curso...	 eu	 acho	 que	 eles	 estão	 lembrando	 do	

menino	cheirador	de	cola	que	estava	lá	por	um	furto,	reincidente,	lesão	

que	causou	uma	morte...	eles	estão	esquecendo	que	estão	trabalhando	

com	adolescente	 com	perfil	 criminoso	de	alta	periculosidade,	 é	outro	

tipo	de	gente.	Igual	eu	falo	de	um	ano	e	meio	pra	cá	eu	vi	a	mudança	

nítida	do	perfil	do	adolescente.	Não	sei	o	que	aconteceu	de	um	ano	e	

meio	 pra	 cá,	 mas	 até	 o	 jeito	 de	 conversar,	 hoje	 em	 dia,	 eles	 são	

diferentes	(F.R.P.E.).	

	

	 Os	relatos	que	descrevem	essa	agressividade	acentuada	dos	jovens	remetem	ao	

que	os‐as	agentes	observam	no	centro	de	internação.	Entretanto,	o	confinamento	não	

é	visto	como	uma	situação	que	justificaria	o	comportamento	hostil	dos	adolescentes.	

Mesmo	as	condições	a	que	estão	submetidos	não	faz	com	que	os	agentes	deixem	de	

responsabilizar	 os	 adolescentes	 pelos	 conflitos.	 A	 violência	 que	 os‐as	 profissionais	

observam	 é	 explicada	 como	 resultado	 de	 um	perfil	 específico	 de	 jovens.	 Para	 os‐as	

agentes,	os	problemas	externos	aos	jovens,	próprios	do	regime	carcerários,	não	são	

suficientes	para	explicar	a	violência.	A	interpretação	dos‐as	profissionais	é	de	que	a	

agressividade	 dos	 adolescentes	 é	 algo	 relativo	 a	 seu	 caráter,	 a	 parte	 de	 sua	

personalidade.	

	

Antigamente	eles	eram	mais	leais,	eles	iam	de	um	e	um	e	agora	vão	de	

cinco	pra	bater	em	um.	Antigamente	você	não	ouvia	falar	de	estrupo	lá	

dentro.	Só	que	a	gente	não	pode	contar	essas	coisas,	mas	a	gente	sabe	

que	está	acontecendo	estupro.	Antigamente	não	 tinha	essas	coisas	 lá	

dentro.	(…)	Igual	eu	fui	testemunha	na	semana	passada	de	um	menino	

que	foi	agredido	por	quatro.	Em	qualquer	lei	e	qualquer	ambiente	todo	

homem	chama	mano	a	mano,	não	precisa	de	ninguém	pra	resolver	os	

problemas	dele,	mas	 lá,	a	 incidência	deles	 se	 juntar	pra	 serem	muito	
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mais	 agressivos	 até	 contra	 educador.	Eles	 são	mais	 covardes	 e	mais	

agressivos	do	que	um	ano	e	meio	atrás	(H.T.S.).	

	

	 Os	 relatos	 de	 adolescentes	 sobre	 seus	 atos	 infracionais	 repercutem	 entre	 o	

grupo	de	profissionais	que	os	assimilam	como	elementos	que	estão	disseminados	pela	

sociedade.	 Os‐as	 agentes	 não	 percebem	 como	 raros	 e	 isolados	 os	 casos	 de	 atos	

infracionais	violentos,	antes,	acreditam	que	eles	são	de	grande	 incidência	e	denotam	

uma	“maldade”	intrínseca	à	personalidade	dos	adolescentes;	que,	por	esse	motivo	são	

capazes	de	agir	com	“frieza”	ao	praticar	delitos	violentos.	

	

A	frieza	de	certos	meninos	ao	relatar	do	 jeito	que	eles	matam.	Alguns	

comentando...	eu	 falo:	pelo	amor	de	Deus,	estão	 falando	de	uma	vida,	

você	tirou	a	vida	de	uma	pessoa	e	está	aí	rindo,	brincando,	imitando	o	

som	que	a	pessoa	fez	na	hora	que	você	estava	dando	tiro...	barulho	dele	

agonizando.	Eles	estão	ali	reproduzindo	pra	você	no	maior	deboche.	Aí	

às	vezes	o	que	te	assusta	é	um	pouquinho	disso,	o	grau	de	frieza	desses	

meninos	(P.L.M.G.).	

	

	 Em	alguns	agentes,	essa	percepção	de	que	os	adolescentes	estão	cada	vez	mais	

violentos,	leva‐os	a	acreditar	que	os	atos	infracionais	praticados	pelos	mais	jovens	são	

mais	 cruéis	 que	 os	 praticados	 pelos	 criminosos	 adultos.	 Essa	 compreensão	 é	

acompanhada	 do	 senso	 comum	 sobre	 a	 impunidade.	 Acredita‐se	 que	 as	 penas	 são	

leves	e	ineficazes	e	acabam	permitindo	que	os	jovens	pratiquem	os	crimes	com	mais	

agressividade	que	faria	um	adulto.		

	

Que	a	gente	mais	ouve	deles:	“eu	mato	e	não	dá	nada!”,	“O	que	são	3	

anos	aqui,	daqui	3	anos	saio	com	a	ficha	limpa”.	Eles	usam	muito	esses	

termos	lá.	E	os	crimes	que	eles	cometem,	se	a	gente	observar	bem,	são	

com	muito	mais	requinte	de	crueldade	do	que	os	outros	bandidos	que	

são	maiores,	até	mesmo	porque	eles	 são	usados	por	outros	bandidos	

para	cometerem	crimes	(H.T.S.).	
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	 A	 comparação	 com	os	 adultos	 indica	 que	 a	 referência	 dos	 profissionais	 está	

ancorada	no	sistema	prisional,	não	em	um	modelo	socioeducativo.	 	 Isso	serve	ainda	

para	 justificar	 algumas	 irregularidades	 nos	 centros	 de	 internação.	 O	 grupo	 de	

profissionais	 acredita	 que	 entre	 os	 adolescentes	 há	 uma	 identificação	 com	 os	 atos	

delituosos.	Para	os‐as	agentes,	os	adolescentes	passam	a	ser	como	“bandidos”	de	fato;	

e	 ao	 assumir	 essa	 identidade,	 tornam‐se	 pessoas	 extremamente	 perigosas.	 Como	

vimos	acima,	o	grupo	de	profissionais	acredita	nisso	a	ponto	de	achar	que	momentos	

recreativos	 são	 praticamente	 impossíveis	 porque	 o	 encontro	 entre	 adolescentes	

acarretará,	necessariamente,	em	conflitos	violentos.		

	

Eles	hoje	são	mais	agressivos.	Eles	se	veem	realmente	como	bandido,	

eles	gostam	dessa	vida	e	eles	não	pensam	em	sair	dela,	eles	veem	um	

futuro	nessa	vida.	Antes,	eu	sei	a	história	do	CIA,	que	era	alojamentos	

livres	 e	 ficavam	 soltos	 até	 onze	 horas	 da	 noite,	 hoje	 os	 meninos	

passam	vinte	minutos	do	 lado	de	 fora	do	alojamento	e	se	você	deixar	

mais	do	que	isso,	dá	problema;	eles	se	matam	(K.S.G.).	

	 	

	 Esse	 é	 um	 exemplo	 de	 que	 algumas	 irregularidades,	 como	 a	 de	 trancar	

adolescentes	nas	celas	na	maior	parte	do	dia,	não	é	apenas	um	problema	burocrático	

da	instituição.	A	forma	como	os‐as	profissionais	percebem	esses	jovens	funciona,	de	

modo	subjetivo,	 como	uma	 justificativa	para	a	 reprodução	do	modelo	carcerário	em	

um	espaço	que	deveria	ser	educativo.	Assim,	a	manutenção	do	regime	prisional	em	

ambiente	que	deveria	ser	de	regime	escolar	não	é	possível	apenas	pelas	decisões	dos‐

as	 gestores‐as.	 Ao	 considerarem	 que	 atividades	 pedagógicas	 não	 são	 possíveis	 em	

razão	do	caráter	violento	dos‐as	adolescentes,	os‐as	agentes	passam	a	contribuir	para	

que	os	problemas	relativos	ao	sistema	se	reproduzam.		

Ao	explicar	as	causas	da	ocorrência	de	atos	infracionais,	os‐as	agentes	do	meio	

fechado	generalizam	as	exceções.	Os	casos	raros,	em	que	há	grave	violência	praticada	

por	 adolescentes,	 são	 percebidos	 como	 recorrentes	 e	 de	 grande	 incidência.	 Na	
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entrevista	 a	 seguir,	 temos	 o	 exemplo	 de	 como	 a	 agente	 H.T.S.	 reproduz	 a	 ideia.	 Ela	

trabalha	no	Centro	de	Atendimento	Socioeducativo,	o	centro	de	internação	em	Goiânia	

que	 possui	melhores	 condições	 físicas	 e	 não	 está	 instalado	 em	 batalhão	 de	 polícia.	

Nele,	não	há	internação	de	adolescentes	que	praticaram	atos	infracionais	mais	graves,	

como	homicídio.	Pelo	menos	durante	a	pesquisa,	a	instituição	responsável	pelo	meio	

fechado	 conduzia	 autores	 de	 grave	 violência	 para	 o	 Centro	 de	 Internação	 de	

Adolescentes.	Assim,	enquanto	entrevista	H.T.S.,	lembrava‐me	que	na	unidade	em	que	

ela	trabalha	não	havia	um	caso	sequer	de	adolescente	internado	por	homicídio.		

	

Dione	–	Os	que	estão	lá	cometem	que	tipo	de	ato	infracional?	

—Homicídio	 pra	 cima,	 a	 grande	maioria.	Quando	 eu	 cheguei	 ainda	

encontrava	muito	 que	 era	 tráfico,	 aviãozinho	 que	 a	 quadrilha	 pega	

muito	 pra	 transportar	 drogas	 de	 um	 lugar	 pra	 outro.	 Mas	

ultimamente	 até	 as	meninas.	 90%	 são	 homicídios...	Não	 é	 só	 um	 é	

mais	de	um	(H.T.S.).		

	

É	 interessante	 observar	 qual	 o	 tipo	 de	 ato	 infracional,	 para	 ela,	 é	 o	 mais	

praticado	por	adolescentes	em	conflito	 com	a	 lei.	Como	vimos	no	primeiro	 capítulo,	

homicídio	é	um	dos	atos	infracionais	menos	praticados.	São	raríssimos,	na	verdade,	se	

compararmos	 com	 o	 número	 praticado	 por	 adultos.	 Ao	 construir	 uma	 imagem	 de	

adolescentes	 a	 partir	 dos	 casos	 raros	 de	 grave	 violência,	 os‐as	 agentes	 acabam	por	

generalizar	 essa	 percepção.	 Assim,	 até	mesmo	 alguns	 hábitos	 que	 os	 profissionais	

observam	 nos	 adolescentes,	 como	 trejeitos,	 tipos	 de	 roupas,	 adereços	 e	 até	 formas	

físicas,	 tornam‐se	 elementos	 de	 suspeição	 para	 os‐as	 profissionais.	 Podemos	

observar	 isso	 na	 fala	 da	 agente	 K.S.G.	 que	 descreve	 a	 forma	 como	 identifica	 os	

“adolescentes	infratores”.	

	

A	maioria	 pardo	 e	 negro.	Na	 verdade,	 eles	 têm	 um	 biótipo:	 eles	 são	

magros,	 meio	 altos...	 bem	 magros	 e	 altos...	 e	 bem	 pardos,	 bem	

tatuados...	um	biótipo	quase.	E	lá	no	centro	de	internação	especial	eles	
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usam	chinelos	e	bermuda	tacktell.	Quando	você	vê	na	rua,	você	até	ri...	

porque	eles	se	parecem	muito	(K.S.G.).	

	

Outra	 generalização	 comum	 entre	 os‐as	 agentes	 é	 a	 da	 alta	 reincidência	 de	

adolescente.	Na	 fala	a	seguir,	podemos	observar	que	o	agente	P.L.M.G.	acredita	que	a	

maioria	 dos‐as	 jovens	 que	 passam	 pelos	 centros	 de	 internação	 se	 profissionaliza	

numa	atividade	criminosa.	Entretanto,	os‐as	agentes	entendem	que	a	continuação	dos	

jovens	no	crime	não	se	dá	apenas	pela	ineficácia	do	centro	de	internação.	Não	se	trata	

apenas	da	explicação	amplamente	conhecida	de	que	esses	espaços	são	“universidades	

do	 crime”.	 Para	 os	 profissionais	 isso	 acontece	 porque	 o	 comportamento	 dos	

adolescentes	é	intrinsecamente	voltado	para	o	delito.	O	centro	de	internação	seria	um	

lugar	em	que	a	 interação	entre	esses	 jovens	estimularia	a	continuidade	na	atividade	

criminosa	ao	voltarem	às	ruas.	

	

No	dia	a	dia,	na	 fala	deles,	você	vê	que	eles	 já	 são	corrompidos	e	na	

verdade	só	estão	esperando	voltar	pra	rua	pra	fazer	a	mesma	coisa	e	

pior.	Porque	de	 repente	 eles	 vem...	que	 tem	 coisas	mais	 interessante	

pra	ganhar	dinheiro.	Não	sei	se	dentro	de	lá,	porque	eles	compartilham	

experiências,	mas	eles	ficam	ansiosos	pra	voltar	pra	rua;	e	a	maioria	

sai	como	bandido	como	profissão	(P.L.M.G.).	

	

	 Vimos	no	capítulo	anterior	que	a	taxa	de	reincidência	é	de	35%,	ou	seja,	65%	

dos	adolescentes	não	voltam	a	praticar	atos	infracionais.	Todavia,	é	disseminada,	entre	

os	 profissionais	 do	meio	 fechado,	 a	 ideia	 de	 que	 a	maioria	 dos	 adolescentes	 volta	 a	

praticar	crimes.	Isso	leva	a	outra	percepção	dos‐as	agentes,	que	acaba	por	interferir	

na	 forma	 como	 veem	 seu	 trabalho.	 Trata‐se	 da	 ideia	 de	 que	 a	 efetividade	 da	

socioeducação	 está	 comprometida,	 que	 não	 se	 terá	 sucesso	 no	 objetivo	 de	

ressocializar	 os	 adolescentes;	 desacreditando,	 assim,	 das	 medidas	 de	 caráter	

socioeducativo.	
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Porque	 eu	 acredito	 que	 têm	 alguns	 mesmo	 que	 deve	 ter	 algum	

problema	 intelectual,	que	não	vai	 ser	 transformado.	Por	mais	que	eu	

seja	pedagoga,	eu	acho	que	eu	não	tenho	essa	visão	tão	fantasiosa	de	

que	 todos	ali	 tivesse	 tido	a	oportunidade	 sairiam	dali	bons	 cidadãos,	

não!	 (...)	 Então	 vamos	 dizer,	 10	 nós	 encontramos	 um	 ou	 dois	 que	

poderia	melhorar.	 Eu	 acho	 que	 seria	 um	 avanço	 de	 começo	 já...	De	

quase	10,	zero	melhoram!	(A.M.R.).	

	

	 Esse	argumento	retira	dos‐as	agentes	a	 responsabilidade	pela	 ineficiência	do	

sistema	 socioeducativo,	 transferindo‐a	 para	 os‐as	 adolescentes.	 Embora	 os	

profissionais	 descrevam	 todos	 os	 problemas	 que	 elencamos,	 para	 esses	 agentes	 o	

resultado	final	do	trabalho	depende	do	adolescente.	Outros	atores	sociais	são	também	

responsabilizados,	mas	 indiretamente.	O	Estado,	por	exemplo,	é	culpado	por	não	 ter	

evitado	 ou	 coibido	 devidamente	 a	 prática	 de	 atos	 infracionais.	 Ele	 também	 é	

responsável	 reincidência,	 uma	 vez	 que	 não	 puniu	 os	 jovens	 adequadamente.	 As	

famílias	 e	 a	 sociedade	 em	 geral	 também	 são	 vistas	 como	 responsáveis,	menos	pela	

reincidência	e	mais	pela	incidência.		

Nas	 entrevistas,	 a	 família	 desestruturada	 e	 a	 cultura	 consumista	 aparecem	

como	 condições	 fundamentais	 para	 a	 ocorrência	 de	 delitos	 praticados	 por	

adolescentes.	 O	 incentivo	 desmedido	 ao	 consumo,	 presente	 na	 cultura	 e	 propagado	

pela	mídia,	de	acordo	com	os‐as	agentes,	propicia	situações	em	que	adolescentes	não	

tem	 suas	 vontades	 satisfeitas	 de	 forma	 imediata.	 Ao	mesmo	 tempo,	 as	 famílias	 não	

têm	 preparo	 para	 negar	 esses	 desejos	 imediatistas	 e	 conduzir	 os	 filhos	 ao	

comportamento	 disciplinado.	 Assim,	 cria‐se	 o	 cenário	 propício	 para	 os‐as	

adolescentes	cometerem	crimes.	

	

Sendo	bem	 superficial,	 começa	muito	pela	 família,	pelos	pais	que	as	

vezes	são	permissíveis	demais,	que	às	vezes...	tem	um	caso	lá,	eu	tava	

comentando	 até	 ontem	 sobre	 ele...	 tem	 um	 adolescente	 lá	 que	 ele	 tá	

arrumando	 problema	 com	 todo	mundo,	 aí	 eu	 fiquei	 sabendo	 que	 na	
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quinta	feira	ele	ameaçou	a	mãe	dele	porque	a	mãe	dele	não	levou	uma	

bermuda	de	marca	que	ele	queria.	E	eu	falo	assim:	“gente,	quando	eu	

era	adolescente	 eu	aceitava	o	que	a	minha	mãe	me	dava”.	Aí	 vai	do	

pai...	 vai	 de	 uma	 sociedade	 que	 eu	 costumo	 dizer,	 você	 liga	 uma	

televisão	 você	 vê	 uma	 propaganda	 do	 Mizuno,	 você	 vê	 uma	

propaganda	da	Nike,	 e	 todo	mundo	quer	 ter,	Dione.	Mas	 eu	 tenho	a	

consciência	que	pra	eu	ter,	eu	vou	 lá	na	 loja,	ou	eu	 junto	dinheiro	ou	

eu	parcelo...	eu	vou	pagar,	mas	pra	maioria	deles	não:	“eu	quero	e	eu	

vou	 fazer	 por	 onde	 ter”.	 E	 a	 forma	 deles	mais	 fácil	 é	 essa,	 roubar	

(P.L.M.G.).		

	

	 Os‐as	profissionais	do	meio	fechado	entendem	que	a	desestruturação	familiar	é	

um	problema	 caracterizado	 pela	 falha	 na	 transmissão	 de	 valores	 a	 seus	 filhos,	 que,	

para	 piorar,	 estão	 inseridos	 numa	 cultura	marcada	 pelo	 consumo	 fútil	 e	 excessivo.	

Para	 os‐as	 agentes,	 o	 problema	 não	 é	 a	 privação	 de	 necessidades,	 mas	 a	 reação	

indisciplinada	à	privação	de	desejos	fugazes.	Por	isso,	o	grupo	de	agentes	entende	que	

a	questão	fundamental	está	nas	relações	familiares,	posto	que	as	orientações	de	como	

lidar	com	frustrações	e	transmissão	de	valores	morais	corretos	dependem	da	família.	

Assim,	 os	 profissionais	 entendem	 que	 há,	 na	 sociedade,	 um	 tipo	 de	 inversão	 de	

valores.	

	

Eu	acho	que,	porque	a	inversão	de	valores	é	muito	grande.	Hoje	o	que	é	

valorizado	é	o	que	você	tem,	você	é	o	que	você	tem.	Como	eles	vem	de	

uma...	 o	 que	a	mídia	 prega?	 o	 que	a	 sociedade	prega?	Consome!	Às	

vezes	a	 família	não	dá	uma	orientação	adequada	para	 esse	menino	

sobre	essência,	sobre	valores	corretos,	valores	adequados.	A	sociedade	

tá	do	jeito	que	tá...	Hoje	os	meninos	cometem	muitos	atos	infracionais	

mais	pra	poder	ter	as	coisas:	“vou	roubar	porque	eu	não	tenho”,	“vou	

traficar	porque	eu	não	tenho”,	“aí	eu	tenho	que	ter”.	Eu	acredito	que	o	

uso	da	droga	tá	diretamente	relacionada	com	o	ato	infracional,	e	essa	
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inversão	 de	 valores	 na	 sociedade	 hoje	 é	muito	 grande,	 que	 prioriza	

muito	o	ter	e	não	o	ser,	por	isso	que	tá	do	jeito	que	tá	(F.R.P.E.).		

	

	 Para	 o	 grupo	 de	 profissionais,	 os	 mais	 jovens	 são	 estimulados	 a	 consumir,	

mesmo	 sem	necessidade.	 E	 por	 não	 terem	 recebido	 da	 família	 valores	 importantes,	

que	 os	 orientassem	 no	 sentido	 de	 saberem	 lidar	 com	 a	 privação	 e	 frustrações	

cotidianas,	 passam	 a	 praticar	 crimes	 a	 fim	 de	 terem	 seus	 desejos	 atendidos	

imediatamente.	 Por	 vezes,	 de	 acordo	 com	 os‐as	 agentes,	 as	 próprias	 famílias,	

inseridas	 nessa	 cultura	 de	 estímulo	 ao	 consumo	 irrestrito,	 além	 de	 não	 transmitir	

valores	corretos,	praticam	atos	delituosos	e	inserem	os	filhos	nas	práticas	criminosas.		

	

Hoje	 eu	 vejo	a	desestrutura	deles.	Tem	meninos	 lá	que	 tá	na	 vida	do	

crime	porque	gosta,	porque	ele	nasceu	pra	 ser	bandido,	como	diz	os	

meninos:	 “mata	 pra	 ver	 o	 tombo”.	 Mas	 a	 maioria,	 Dione,	 é	

desestrutura	familiar:	é	pai	que	bate	em	mãe,	é	pai	que	matou	a	mãe,	

é	mãe	alcoólatra,	é	mãe	que	se	droga	do	mesmo	jeito	deles...	aí	o	mundo	

que	eles	conhecem	é	esse	(H.T.S.).		

	

Uma	ideia	de	que	falta	planejamento	familiar	é	vista	como	fator	que	contribui	

para	 o	 aumento	 da	 criminalidade	 entre	 adolescentes.	 Dessa	 forma,	 apontam	 que	

famílias	desestruturadas	não	se	planejam	e	acabam	por	ampliar	o	problema	relativo	à	

ocorrência	de	atos	infracionais.	Trata‐se,	efetivamente,	não	de	planejamento	familiar,	

mas	do	senso	comum	de	que	pobres	tem	muitos	filhos.	E	uma	vez	que	as	condições	

são	 precárias,	 é	 mais	 fácil	 que	 filhos	 dessas	 famílias	 se	 envolvam	 em	 atividades	

criminosas.	

	

Os	principais	culpados	hoje	em	dia	é	a	sociedade	consumista	que	nós	

vivemos,	 que	 são	 os	 pais	 hoje	 que	 eu	 não	 sei	 onde	 que	 é,	mas	 que	

criam	 filhos	 de	 qualquer	 jeito,	 fora	 a	 quantidade	 de	 filho	 que	 vão	

colocando	 no	mundo...	 não	 tem	 nem	 condição	 de	 ter	 e	 tá	 colocando	
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filho	 no	mundo.	Mas	 o	 principal	 culpado	 hoje,	 eu	 posso	 está	 sendo	

muito	ignorante	em	falar	isso,	mas	eu	acho	que	ainda	é	a	família	e	a	

nossa	sociedade	consumista	(P.L.M.G.).	

	

	 O	contexto	se	agrava,	na	concepção	dos	profissionais,	quando	se	considera	o	

fato	de	que	o	ambiente	de	socialização	destes	adolescentes	é	vivenciado	por	relações	

sociais	 que	 valorizam	 um	 ideal	 de	 masculinidade	 e	 liderança	 marcado	 por	 um	

comportamento	 impetuoso,	 destemido,	 disposto	 à	 agressividade	 e	 que	 não	 teme	 a	

violência.	 Assim,	 os‐as	 agentes	 entendem	 que	 a	 sociabilidade	 entre	 adolescentes	 é	

mediada	 por	 uma	 busca	 de	 projeção	 pessoal,	 que	 é	 alcançada	 mediante	 a	

demonstração	 de	 força	 e	 da	 posse	 de	 recursos	 materiais.	 Esse	 fator,	 para	 os	

profissionais,	 intensifica	 o	 estímulo	 ao	 consumo,	 uma	 vez	 que	 a	 prática	 do	 ato	

infracional	se	torna	questão	de	status.	Os‐as	agentes	observam,	ainda,	que	a	privação	

de	certos	desejos	tem	sido	respondida	pelos	adolescentes	com	violência	crescente.	O	

grupo	de	profissionais	denomina	este	fato	de	“banalização	da	violência”.	

	

Primeiro	a	banalização	da	violência	das	periferias.	Hoje	em	dia	ser	um	

criminoso	 virou	 status	 na	 periferia.	 Não	 que	 o	 rico	 não	 cometa,	

porque	 o	 tipo	 de	 ato	 infracional	 do	 adolescente	 com	 dinheiro	 é	

diferente	 do	 pobre.	 Como	 a	 maioria	 são	 pobres,	 eu	 digo	 que	 a	

banalização	 da	 violência	 e	 o	 consumo	 a	 qualquer	 preço.	 Porque	 a	

mídia	influencia,	influencia	e	influencia.	Como	eles	não	têm	condições	

de	 comprar,	 então	 eles	 vão	 querer	 ter	 isso	 de	 qualquer	 jeito.	 Como	

nega	 essas	 necessidades	 pra	 eles,	 então	 cada	 dia	 tem	 ficado	 mais	

violentos,	principalmente	na	negação	desses	consumos.	Eu	acho	que	o	

que	tem	levado	é	exatamente	isso.	A	banalização	da	violência	e	a	coisa	

sem	limites	(A.M.R.).		

	

	 As	explicações	dos‐as	agentes	do	meio	fechado	sobre	os	fatores	determinantes	

do	envolvimento	de	adolescentes	em	atos	infracionais	forma	um	discurso	que	coloca	o	

grupo	de	profissionais	em	uma	condição	ética	e	moral	distinta	da	que	consideram	a	



 

89  

dos	 mais	 jovens	 internados	 e	 seus	 familiares.	 Esse	 é	 um	 tipo	 de	 percepção	

característica	 de	 grupos	 sociais	 que	 mantém	 relativa	 coesão	 que	 se	 configura	 em	

torno	 da	 detenção	 de	 instrumentos	 de	 poder.	 Isso	 foi	 observado	 por	 Elias	 e	 Sotson	

(2000)	 na	 pesquisa	 que	 fizeram	 sobre	 as	 relações	 de	 poder	 entre	 moradores	 de	

diferentes	zonas	de	Winston	Parva.		

	 Elias	e	Scotson	(2000)	perceberam	que	os	grupos	pertencentes	às	zonas	mais	

antigas	da	cidade	criavam	laços	de	integração	que	configuravam	um	grupo	social	mais	

coeso	do	que	os	habitantes	das	outras	zonas	em	que	a	composição	demográfica	era	

formada	por	número	significativo	de	migrantes	recém	chegados.	Isso	não	decorria	em	

razão	do	tempo	de	permanência	no	local,	pelo	menos	não	fundamentalmente.	A	razão	

principal	da	distinção	entre	os	grupos	resultava	da	configuração	de	poder	das	relações.	

O	grupo	estabelecido	se	apropriou	dos	mecanismos	de	participação	e	decisão	política	

da	 comunidade.	 Aliado	 ao	 tempo	 que	 ali	 estavam,	 envolveram‐se	 em	 associações	 e	

formação	 de	 entidades	 que	 detinham	 dispositivos	 de	 poder,	 formando	 assim	 o	

establishment	local.			

	 O	que	chama	a	atenção	na	narrativa	de	Elias	e	Scotson	(2000)	e	se	aproxima	

do	 que	 observamos	 aqui	 é	 a	 maneira	 como	 o	 establishment	 construiu	 sua	 auto‐

imagem.	O	grupo	detentor	dos	meios	de	poder	local	elaborou	uma	imagem	de	si	que	

colocava	 limites	 claros	 entre	 sua	 forma	de	vida	e	 aquela	dos	outsiders.	 Criaram	uma	

percepção	 de	 si	 mesmos	 que	 enaltecia	 seus	 costumes	 e	 valores,	 considerando‐os	

moralmente	 superiores	 aos	 outros	 grupos.	 Elias	 e	 Scotson	 (2000)	 acreditavam	que	

esse	 é	 um	 aspecto	 generalizável	 de	 seu	 estudo,	 compreendendo	 que	 havia	 uma	

tendência	 de	 o	 establishment,	 não	 só	 de	 Winston	 Parva,	 elaborasse	 essa	 imagem	

positiva	de	si,	contrapondo‐a	a	uma	imagem	depreciativa	do	outro.	 A	

inquestionável	 precisão	 analítica	de	Elias	 e	 Scotson	 (2000)	não	 falhou.	Vemos	 aqui	

um	exemplo	de	 como	o	grupo	detentor	dos	 instrumentos	de	poder	 e	 controle	 criam	

uma	 forma	de	 coesão	 em	que	 elaboram	uma	 auto‐imagem	valorativa	 e	 uma	 “alter‐

imagem”	depreciativa.	O	discurso	dos‐as	agentes	do	meio	fechado	sobre	a	situação	de	

adolescentes	dos	centros	de	internação	coloca‐os	em	condições	moralmente	distintas	

em	 relação	 aos	mais	 jovens.	 As	 falas	 dos‐as	 profissionais	 demarcam	 uma	 fronteira	
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moral	em	que	a	equipe	se	vê	como	superior	em	termos	de	suas	concepções	éticas	e	

conduta	pessoal.		

	 Por	 conseguinte,	 têm‐se	 uma	 visão	 estereotipada	 dos	 mais	 jovens,	 que	

inferioriza	não	apenas	suas	condições	de	vida,	mas	a	própria	personalidade	e	caráter.	

A	 percepção	 que	 foi	 narrada	 faz	 uma	 representação	 estigmatizada	 dos‐as	

adolescentes,	 que	 anula	 as	 qualidades	 e	 potenciais	 dos‐as	 internados‐as.	 Sob	 essa	

ótica,	os‐as	jovens	que	estão	no	meio	fechado	não	são	considerados	sujeitos	de	direito.	

Quando	muito,	 podem	 ser	 lembrados	 como	 objetos	 do	 direito.	 Condição	 essa	 que	 a	

legislação	 protetiva	 tenta	 superar.	 Assim,	 o	 lugar	 dos‐as	 adolescentes,	 nessa	

percepção,	é	de	subordinação	e	subserviência,	sem	importar	fatores	como	autonomia	

e	emancipação.		

	 Nesse	 sentido,	 a	 forma	 como	 os‐as	 agentes	 enxergam	 os	 preceitos	 legais	

também	será	estereotipada.	Os	aspectos	protetivos	da	legislação	serão	visto	de	forma	

negativa	pelo	grupo	de	profissionais,	que	elaboraram	um	discurso	de	oposição	ao	ECA	

e	 ao	 SINASE.	 Para	 a	 equipe,	 vários	 dos	 problemas	 que	 enfrentam	 podem	 ser	

atribuídos	a	esse	conjunto	de	normas.	Além	disso,	consideram	ainda	que	ela	possibilita	

a	 alta	 reincidência	dos	mais	 jovens	em	atos	 criminosos,	 o	que	não	é	 verificado	nos	

registros.	Defendem	ainda	que	esse	tipo	de	lei	é	branda,	que	não	pune	devidamente	e	

acaba	 por	 ser	mais	 um	 estímulo	 à	 delinquência.	 Essa	 é	 uma	 ideia	 que	 observamos	

constantemente	no	senso	comum	e	entre	outros	grupos	da	área	de	segurança	pública.	

Trata‐se	 de	 uma	 ideia	 corrente	 entre	 profissionais	 dessa	 área	 e	 podemos	 toma‐la	

como	característica	do	que	temos	considerado	aqui	como	sujeição	criminal,	sem	fugir	

da	definição	de	Misse	(2010).	

2.4.	A	legislação	questionada.	

	

	 O	 grupo	 de	 profissionais	 dos	 centros	 de	 internação	 até	 reconhece	 alguns	

aspectos	protetivos	da	legislação	sobre	crianças	e	adolescentes		como	válidos.	Todavia,	

entendem	que	há	dois	problemas	fundamentais	em	relação	a	ela.	Primeiro,	consideram	

que	as	instituições	estatais	são	omissas	e	ineficazes	na	aplicação	do	ECA	e	do	SINASE,	

o	 que	 faz	 desse	 Estatuto	 um	 tipo	 de	 lei	 que	 “não	 saiu	 do	 papel”.	 Tal	 fato,	 assim	
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percebido	 pelos‐as	 agentes,	 permite	 que	 crianças	 e	 adolescentes	 não	 sejam	

devidamente	integradas	à	sociedade,	como	é	previsto	nesse	conjunto	de	leis.	

	

Infelizmente,	o	Brasil	precisa	repensar	a	forma,	vamos	dizer	assim,	do	

adolescente	quanto	ao	ato	infracional	e	as	políticas	públicas	para	que	

o	 adolescente	 não	 chegue	 ao	 período	 de	 internação.	 Então	 assim,	 o	

ECA,	na	verdade,	não	saiu	do	papel	de	fato,	pra	integrar	a	criança	e	o	

adolescente	 numa	 sociedade	 cidadã.	 Até	 então	 eles	 são	 só	 pessoas,	

humanos	que	por	um	tempo	nem	humanos	são	tratados	(H.T.S.).		

	

	 O	segundo	problema	considerado	pelo	grupo	de	profissionais,	diz	respeito	ao	

fato	de	serem	leis	abrangentes	que	possuem	elementos	que	estariam	defasados	e	que	

necessitam	de	atualização.	Este	é	o	caso	do	ECA,	que,	para	os‐as	agentes	foi	elaborado	

em	 um	 contexto	 histórico	 diferente	 da	 realidade	 atual.	 A	 ideia	 é	 de	 que	 os	 jovens	

infratores	são	mais	violentos	atualmente,	em	comparação	ao	período	em	que	a	lei	foi	

elaborada.	 Já	o	SINASE,	que	foi	elaborado	recentemente,	não	é	problemático	por	ser	

desatualizado,	mas	por	ser	utópico	de	acordo	com	o	grupo	de	profissionais.		

	

O	ECA	se	você	for	olhar	a	aplicação	dele	em	90	e	hoje,	ele	foi	criado	pro	

adolescente	 que	 batia	 carteira	 e	 cheirava	 cola,	 hoje	 você	 tem	

adolescente	 de	 13	 anos	 que	 comanda	 tráfico	 interestadual,	 pesado.	

Então	ele	não	é	 funcional,	o	SINASE	veio	pra	tentar	melhorar,	mas	o	

SINASE	 é	 utópico,	 o	 ECA	 é	 ultrapassado	 em	 vários	 aspecto.	 O	

adolescente	 fica	perdido	porque	ele	tá	numa	 fase,	perdido	por	si	só,	e	

quem	 tá	 trabalhando	 por	 esses	 adolescente	 também.	 Você	 não	 tem	

aparato	 legal	que	consiga	abarcar	toda	essa	realidade	de	hoje	e	nem	

aparato	institucional	mesmo	(F.R.P.E.).	

	

	 Essa	 ideia	 de	 que	 a	 legislação	 é	 anacrônica	 deve‐se	 àquela	 noção	 de	 que	

adolescentes	estão	mais	violentos	atualmente.	As	falas	dos	profissionais	mostram	que	

há	 no	 grupo	 uma	 ideia	 de	 que	 legislação	 não	 é	 capaz	 de	 fazer	 com	 que	 os‐as	
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adolescentes	se	sintam	punidos.	Para	os‐as	agentes	isso	é	um	grave	problema,	mesmo	

que	o	ECA	tenha	suas	qualidades	amplamente	reconhecidas.	O	Estado,	nesse	sentido,	é	

menos	 culpado	 por	 não	 ter	 evitado	 ou	 coibido	 devidamente	 a	 prática	 de	 atos	

infracionais	 e	 mais	 responsável	 por	 tê‐los	 estimulados,	 uma	 vez	 que	 não	 pune	

devidamente.		

	

É	 muito	 elogiado,	 internacionalmente	 elogiado,	 legislação	 muito	

bonita,	muito	protetiva,	mas	aí	que	está	o	erro.	Nessa	parte	que	 lida	

com	atos	infracionais	e	medidas	socioeducativas	ele	tinha	que	ser	um	

pouco	mais	rigoroso.	Eu	acho	que	 foi	um	caminhar	bom	que	a	gente	

deu	em	outros	termos,	de	proteção	integral	ao	adolescente,	a	criança	e	

ao	 adolescente,	mas	 a	 partir	 do	momento	 que	 esse	menino	 está	 em	

conflito	 com	a	 lei,	ele	é	bem	 frouxo.	Não	é	muito	bacana	não.	Nesse	

ponto	tem	que	pegar	um	pouquinho	mais	(K.S.G.).		

	

A	concepção	dos‐as	agentes	é	de	que	o	a	legislação	é	protetiva	o	suficiente	para	

crianças	e	adolescentes	em	geral	e	permissiva	para	aquelas	que	praticaram	infrações.	

Trata‐se	 de	 uma	percepção	 seletiva	 da	 legalidade,	 em	que	 a	 lei	 funcionaria	 de	modo	

excludente.	O	entendimento	é	de	que	o	ECA	seria	aplicado	a	crianças	e	adolescentes	

em	geral,	não	sendo	aplicável	aos	jovens	que	praticarem	atos	infracionais.	Suprime‐

se,	entretanto,	a	igualdade	perante	a	lei	e	ela	não	passaria	mais	a	valer	para	todos‐as.	A	

compreensão	 revelada	 pelos	 agentes	 é	 de	 que	 os	 jovens	 dos	 centros	 de	 internação	

deveriam	ser	tratados	em	um	regime	legal	diferenciado,	à	exceção	dos	demais.	

	 O	grupo	de	profissionais	acredita	que	uma	reformulação	da	legislação	deveria	

proporcionar	 também	 soluções	 para	 problemas	 estruturais,	 com	 consequente	

melhoria	das	condições	de	trabalho.	Para	os‐as	agentes,	novas	instalações	físicas	nas	

unidades	 e	 a	 reformulação	 da	 organização	 do	 trabalho	 poderia	 deslocá‐los	 para	 seu	

lugar	de	educador	social,	deixando	a	sua	atual	atividade	que	é	análoga	a	de	carcereiro.	

Isso,	 contudo,	 deveria	 ser	 acompanhando	 de	 mudanças	 que	 reforcem	 o	 caráter	

sancionatório	das	medidas	socioeducativas.	Destaca‐se	entre	as	sugestões	o	aumento	
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do	 tempo	 de	 internação	 e	 a	 intensificação	 do	 aspecto	 disciplinar	 das	medidas,	 que	

imporia	mais	restrições	aos	adolescentes.	

	

A	solução	na	verdade	seria	melhorar	a	estrutura	e	aumentar	o	tempo	

de	 internação,	 tipo	 para	 seis	 anos.	 Ele	 ficar	 seis	 anos	 ali,	mas	 com	

estrutura,	técnicos	qualificados.	Infelizmente...	O	educador	é	deslocada	

pra	 uma	 função	 de	 educação	 social	 mesmo,	 acompanhamento	

pedagógico...	momento	de	 jogos	não	acontece	hoje	em	dia.	Hoje	faz	o	

papel	 de	 agente	 carcerário.	 Se	 melhorasse	 a	 infraestrutura	 e	

aumentasse	o	tempo	de	internação	aí	ficava	bacana	(H.T.S.).		

	

	 Assim,	o	grupo	de	profissionais	acredita	que	a	situação	atual	é	de	um	extremo	

de	 abrandamento	 da	 pena,	 que	 acredita	 não	 ser	 bom	 para	 o	 sistema.	 O	 outro	 tipo	

idealizado	pelo	agente	é	de	um	exagero	na	severidade	da	aplicação	de	penas,	que	seria	

uma	realidade	do	passado,	 também	rejeitada.	Assim,	a	opção	considerada	 ideal,	 seria	

uma	 combinação	 do	 caráter	 pedagógico	 das	 medidas	 atuais	 com	 recursos	

disciplinadores	 mais	 punitivos,	 disponíveis	 para	 uso	 dos	 agentes	 que	 operam	 o	

sistema	socioeducativo.		

	

Sabe	 como	 funcionava	 antigamente?	 a	 disciplina	 era	 muito	 mais	

rigorosa,	extremamente	rigorosa	e	as	vezes	passava	do	limite.	Hoje	em	

dia	a	disciplina	é	ridícula,	não	existe	sanção	de	nenhuma	coisa	que	os	

meninos	 realmente	 vão	 sentir	 na	 pele,	 pra	 ficarem	 consciente	 nas	

coisas	 que	 eles	 vão	 fazer.	 Hoje	 é	 extremamente	 frouxo,	 a	 medida	

disciplinar	não	funciona	tão	bem	(A.M.R.).		

	

Para	os‐as	agentes	do	meio	fechado,	a	necessidade	de	atualização	do	ECA	e	um	

aperfeiçoamento	do	SINASE	deveriam	seguir	duas	direções:	uma	seria	o	aumento	do	

caráter	punitivo	das	medidas	socioeducativas;	a	outra	seria	a	melhoria	das	condições	

de	trabalho	do	sistema	socioeducativo.	Assim,	enquanto	esperam	que	a	 legislação	se	

torne	mais	punitiva	para	os‐as	adolescentes,	os‐as	agentes	tem	expectativa	que	ela	se	
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torne	mais	protetiva	para	eles‐as.	Trata‐se	de	uma	concepção	 ideal	de	 legislação	em	

que	a	figura	do	adolescente	infrator	é	objeto	da	lei	e	o	agente	de	Estado	é	o	sujeito	da	

lei.	 Entretanto,	 o	 ECA	 e	 o	 SINASE	 coloca	 os‐as	 adolescentes,	 normativamente,	 como	

sujeitos	 de	 direito.	 Isso	 torna	 a	 legislação	 do	 sistema	 socioeducativa	 percebida	 de	

modo	negativo	para	os‐as	agentes	do	meio	fechado.	

	 Os	 profissionais	 entrevistados	 não	 veem	 contradições	 na	 possibilidade	 da	

combinação	 de	 melhorias	 para	 os	 profissionais	 e	 mais	 coerção	 para	 adolescentes.	

Desacreditam,	 por	 sua	 vez,	 das	 punições	 disciplinares	 que	 são	 aplicadas	 aos	

adolescentes	na	rotina	dos	centros	de	internação.	Por	isso,	entendem	ser	necessária	a	

criação	 de	 mecanismos	 coercitivos	 mais	 severos,	 o	 que	 tornaria	 mais	 eficaz	 seu	

trabalho.	 Questionados	 sobre	 quais	 seriam	 esses	mecanismos	 disciplinadores	mais	

eficientes,	as	sugestões	não	foram	muito	pedagógicas,	como	na	fala	a	seguir.	

	

A	medida	disciplinar,	eles	não	tem	medo,	eles	não	estão	nem	aí,	pode	dá	

medida,	 eles	 falam:	 “é	 desse	 jeito	 mesmo,	 pode	 dá	 medida”.	 Tem	 a	

questão	da	visita.	Eu	acho	que	a	visita	deveria	 ser	 cortada.	Eu	acho	

que	 seria	 uma	 sansão	 um	 pouco	 mais	 severa	 com	 esses	 meninos,	

passaria	 que	 a	 visita	 poderia	 ser	 cortada	 caso	 acontecesse	 uma	

situação	mais	grave.	(…)	Porque	 ficar	20	dias	sem	assistir	televisão...	

Nem	fica...	20	dias.	Eu	acho	que	se	pegasse	mais	um	pouco	na	questão	

da	visita	familiar	eles	iam	repensar,	talvez.	Eu	não	sou	contra	castigos	

físicos	também.	Eu	acho	que	as	vezes	fazem	necessários,	mas	pra	lavar	

nossa	alma	do	que	falar	pra	você	que	esses	meninos	vão	sentir	mesmo.	

Porque	das	vezes...	relatos	que	já	cansamos	de	escutar	desses	meninos	

na	hora	que	está	apanhando:	ai,	ai,	ai...	Põe	dentro	do	alojamento	de	

novo,	 ele	 fica	 rindo...	 rindo:	 “apanhei	 foi	 pouco,	 achei	 que	 fosse	me	

bater	mais”,	coisas	do	tipo.	Acho	que	eles	não	estão	nem	aí	se	apanhar	

mais,	estão	cagando	e	andando.	Mas	aquela	coisa	de	alma	lavada,	por	

parte	de	quem	sofreu	agressão.	Acho	que	a	disciplina	do	jeito	que	está	

não	funciona	(F.R.P.E.).	
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	 Os‐as	agentes	do	sistema	socioeducativo	em	meio	fechado	demonstram,	assim,	

que	 desejam	 operacionalizar	 a	 rotina	 da	 internação	 não	 apenas	 para	 reeducar	 ou	

ressocializar	adolescentes	em	conflito	com	a	lei,	acham	que	o	centro	de	internação	é	

um	espaço	que	pode	promover	também	a	vingança.	Ainda	que	não	sejam	as	vítimas	

diretas	dos	atos	cometidos	por	esses	jovens,	esses	agentes	acreditam	que	podem	pôr	

em	prática	atos	de	justissamento.	A	sensação	de	“alma	lavada”	expressa	o	desabafo	de	

alguém	que	desiste	de	exercer	sua	 função	dentro	dos	padrões	de	legalidade	e	resolve	

elaborar	 suas	 próprias	 maneiras	 de	 conduzir	 o	 trabalho	 de	 atendimento	 a	

adolescentes.		

Ao	fazer	isso,	o	grupo	mantém	contínuo	esforço	subjetivo	para	não	enxergar	

contradição	entre	 a	proposta	pedagógica	da	 legislação	e	 aplicação	de	punições	mais	

severas	 e	 agressivas,	 como	 castigos	 físicos.	 Interpreto	 o	 fato	 considerando	 esse	

esforço	subjetivo	em	razão	da	necessidade	que	o	grupo	de	profissionais	demonstrou	

em	acreditar	na	impunidade,	mesmo	se	deparando	cotidianamente	com	o	sofrimento	

de	vários	 adolescentes	 em	 condições	 sub	humanas,	de	 completa	degradação	de	 seus	

direitos	 e	 sujeição	a	 constante	violência.	A	 contradição	 fundamental	 está	no	 fato	de	

que	os	agentes	enxergam	e	 lamentam	a	precária	 condição	a	que	os‐as	 jovens	estão	

submetidos,	mas	 não	 enxergam	 essas	mesmas	 degradações	 como	 dor	 e	 sofrimento	

suficiente	para	fazê‐los	“pagar”	pelo	que	cometeram.		

	

Eu	 tenho	 sim	 consciência	 que	 esses	meninos	 eles	 são	muitas	 vezes	

vítimas	dos	pais,	mas	também	eu	vejo	que	muitas	vezes	eles	também	

não	 querem	 sair.	Eu	 também	 vejo	maldades	 neles,	 eles	 também	 têm	

que	 aprender	 que	 as	 atitudes	 deles	 têm	 consequência,	 que	 eles	 não	

voltem	a	fazer	isso	de	novo	(F.R.P.E.).	

	

	 O	diálogo	abaixo	exemplifica	esse	esforço	subjetivo	de	não	perceber	a	dor	e	o	

sofrimento	 de	 adolescentes	 como	 suficientemente	 punitivos	 e	 a	 necessidade	 de	

ampliar	 as	 penas	 em	 detrimento	 das	 estratégias	 pedagógicas	 de	 acolhimento.	 Essa	

concepção,	 expressa	 pelos	 profissionais,	 é	 acompanhada	 da	 falsa	 ideia	 de	 que	
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adolescentes	 não	 são	 responsabilizados	 pelos	 seus	 atos.	 Esse	 discurso	 é	

massivamente	reproduzido	na	mídia	e	no	senso	comum.	É	curioso	vê‐lo	reproduzido	

na	 fala	 de	 uma	 profissional	 que	 lida	 rotineiramente	 com	 adolescentes	 sendo	

responsabilizados	pelos	seus	atos.		

	

Eu	 acho	 que	 ele	 está	 defasado,	 pra	 lá	 de	 defasado.	 Eu	 acho	 que	

realmente	um	menino	de	16	anos	sabe	sim	o	que	ele	faz,	contrário	ao	

que	os	psicólogos,	o	que	os	assistentes	sociais	pregam,	eu	acho	assim	

que	ele	tem	que	pagar	pelo	que	ele	fez.	Porque	tirar	uma	vida,	nada	no	

mundo	faz	uma	vida	voltar...	você	estuprar	uma	criança,	uma	mulher,	

nada	no	mundo	vai	tirar	aquilo	da	cabeça	daquela	mulher,	ele	tem	sim	

que	pagar	(K.S.G.).	

	

	 Assim,	 de	 um	 lado	 o	 grupo	 de	 agente	 é	 capaz	 de	 se	 indignar	 com	 as	 más	

condições	a	que	os‐as	adolescentes	estão	submetidos,	questionando	a	precariedade	da	

infraestrutura,	a	 ineficiente	organização	do	 trabalho,	as	 limitações	 institucionais	e	o	

descaso	 do	 Estado.	 De	 outro,	 ignora	 a	 dor	 e	 o	 sofrimento	 dos	 adolescentes	 como	

situação	capaz	de	fazer	desses‐as	jovens	pessoas	demasiadamente	apenadas,	como	se	

tamanha	degradação	de	sua	condição	humana	não	fosse	medida	de	responsabilização	

suficiente.		

O	 reconhecimento	 das	 más	 condições	 do	 centro	 de	 internação	 é	 possível	

porque	este	é	um	problema	que	atinge	os‐as	agentes,	não	apenas	os‐as	 jovens	que	

estão	presos‐as.	Já	em	relação	a	dificuldades	específicas	dos‐as	adolescentes,	há	menos	

solidariedade.	 Nesses	 casos,	 alguns	 direitos	 básicos	 são	 vistos	 até	 mesmo	 como	

problemas.	É	o	que	se	observa,	por	exemplo,	 sobre	a	possibilidade	de	 internados‐as	

receberem	visitas	íntimas.	

	

Eles	não	 tem	nem	visita	das	namoradas.	 (…)	Às	vezes	a	namorada	é	

fator	facilitador	pra	entrar	coisas	dentro	da	unidade	também...	motivo	

pra	gerar	briga	entre	eles,	você	não	pode	olhar	pra	mãe,	imagina	pra	
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namorada.	Eu	acho	que	todos	esses	são	fatores	complicadores	de	uma	

visita,	se	a	namorada	pudesse	entrar,	eu	acho	que	 ficaria	mais	difícil	

de	 trabalhar.	Eles	adorariam	que	a	namorada	 fosse	 lá.	Visita	 íntima	

não	sei	se	eles	têm	tanta	necessidade	assim	de	contato	sexual,	com	45	

dias	só	que	eles	estão	lá	dentro.	Acho	que	é	viável	ficar	sem	(A.M.R.).	

	

	 Chegamos,	 assim,	 ao	 fechamento	 de	 um	 quadro	 em	 que	 se	 observa,	 entre	

agentes	do	meio	 fechado,	 a	 lógica	da	 sujeição	 criminal	 orientando	 as	 ações.	 Isso	 foi	

visto	na	maneira	como	o	grupo	de	profissionais	percebe	seu	trabalho,	na	forma	como	

se	 relacionam	 com	 os‐as	 adolescentes,	 no	 modo	 como	 explicam	 as	 causas	 do	 ato	

infracional	e,	por	fim,	na	percepção	que	tem	da	legislação.	Em	todas	essas	dimensões,	

notamos	 que	 os	 agentes	 guardam	 expectativas	 de	 que	 o	 sistema	 funcione	 para	

incriminar	e	punir	os‐as	jovens.		

	 A	 compreensão	 que	 os‐as	 profissionais	 do	 meio	 fechado	 tem	 de	 suas	

experiências	 no	 sistema	 socioeducativo	 se	 aproxima	 da	 sujeição	 criminal	 e	 não	 de	

uma	concepção	pedagógica	de	reinserção	social.	Isso	se	dá	em	razão	desses	agentes,	

assim	como	os‐as	adolescentes,	estarem	submetidos	a	um	regime	que	se	aproxima	do	

prisional,	distante	do	escolar.	Consequentemente,	os‐as	agentes	orientam	suas	ações	

por	um	sentido	predominantemente	punitivo,	em	que	as	iniciativas	pedagógicas	serão	

secundárias	 e	 até	 mesmo	 dispensáveis.	 Esse	 processo	 acontece	 com	 tal	 força	 que	

nem	as	condições	sub‐humanas	dos‐as	adolescentes	são	capazes	de	sensibilizar	os‐as	

profissionais	para	que	orientem	seu	trabalho	numa	outra	lógica.	

No	decorrer	desse	trabalho,	Goffman	(1974)	lembra	que	as	atitudes	do	pessoal	

dirigente	decorrem,	em	boa	medida,	da	necessidade	institucional	de	manter	o	espaço	

e	 os	 internados	 devidamente	 controlados.	 Esse	 é	 um	 indicativo	 de	 que	 o	

comportamento	 reprovável	 de	 alguns	 agentes	 é	 resultante	 do	 modelo	 de	

funcionamento	de	instituições	prisionais.	Esse	fato	exibe	como	o	cárcere	é	um	fator	

que	impõe	um	tipo	específico	de	comportamento	por	parte	de	quem	nele	trabalha.	

	 Em	um	ambiente	desprovido	de	cárcere,	em	que	não	há	um	regime	prisional	

em	 funcionamento,	 não	 se	 reproduz	 a	 lógica	 da	 sujeição	 criminal	 no	 trabalho	
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socioeducativo.		Veremos	que	para	as	agentes	do	meio	aberto,	que	atende	os	mesmos	

adolescentes,	 as	 concepções	 sobre	 os	 mesmos	 problemas	 têm	 outros	 significados.	

Consequentemente,	 o	 tratamento	 que	 é	 dado	 a	 esses	 jovens	 será	 diferente	 do	 que	

observamos	 no	meio	 fechado.	 Esse	 é	 o	 fator	 principal	 entre	 os	 que	 evidenciam	 os	

efeitos	 negativos	 da	 imposição	 do	 cárcere	 numa	 das	 esferas	 do	 sistema	

socioeducativo.	
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Capítulo	3	
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	 Vimos	no	primeiro	capítulo	que	o	sistema	socioeducativo	opera	numa	 lógica	

diferente,	quando	consideramos	o	meio	aberto.	Foi	destacado	que	nesse	espaço	não	

predomina	 a	 sujeição	 criminal,	 como	 no	 caso	 do	 meio	 fechado.	 O	 meio	 aberto	 foi	

descrito,	 antes,	 como	 um	modelo	 assistencial	 que	 funciona	 para	 dar	 conta	 de	 uma	

inclusão	 que	 será	 marginal.	 Aqui,	 entenderemos	 que	 esse	 processo	 acontece	

mediante	 uma	 compreensão	 de	 mundo	 específica	 das	 profissionais	 que	 atuam	 no	

meio.	Veremos	que	o	sentido	do	que	fazem	essas	agentes	é	orientado	por	valores	que	

centralizam	 a	 família	 e	 o	 trabalho.	 Para	 elas,	 esses	 dois	 fatores	 serão	 os	 mais	

importantes	para	garantir	a	reinserção	social	dos‐as	adolescentes	em	conflito	com	a	

lei.	

Notaremos	 também,	 que	 elas	 se	 relacionam	 com	 esses	 jovens	 de	 maneira	

distinta	 da	 que	 observamos	 no	 meio	 fechado.	 A	 explicação	 sobre	 as	 causas	 do	

envolvimento	de	adolescentes	em	atos	 infracionais,	no	entanto,	são	muito	parecidas	

se	 compararmos	 agentes	 de	 ambos	 os	 meios.	 As	 diferenças	 aparecem	 quando	

observamos:	1)	a	maneira	que	explicam	o	que	deve	ser	feito	com	jovens	em	conflito	

com	 a	 lei;	 2)	 como	 deveria	 funcionar	 o	 sistema	 socioeducativo	 na	 aplicação	 da	

legislação.	 Assim,	 tratando‐se	 das	 percepções,	 as	 agentes	 do	 meio	 aberto	

concordariam	com	o	diagnóstico	da	situação	de	adolescentes	que	é	feito	por	agentes	

do	meio	 fechado.	 A	 diferença	 está	 no	 prognóstico,	 em	 relação	 ao	 que	 se	 deve	 fazer	

com	adolescentes.	Consequentemente,	a	forma	como	se	relacionam	com	os	eles‐as	é	

também	diferente.			

	 O	 que	 será	 visto,	 neste	 capítulo,	 é	 uma	 descrição	 qualitativa	 de	 como	 a	

ausência	 de	 um	 regime	 carcerário	 permite	 uma	 representação	 mais	 humana	 e	

pessoal	 dos‐as	 adolescentes	 por	 parte	 dos	 agentes.	 Perceberemos	 isso	 ao	

considerarmos:	i)	a	forma	como	as	agentes	descrevem	sua	relação	com	adolescentes	e	

familiares;	 ii)	 os	 discursos	 que	 elas	 formulam	 para	 explicar	 as	 causas	 dos	 atos	

infracionais;	iii)	as	explicações	que	elas	oferecem	sobre	a	legislação	e	funcionamento	

das	 instituições.	 Em	 relação	 ao	 primeiro	 item,	 veremos	 que	 as	 agentes	 descrevem	

uma	relação	em	que	são	raros	os	conflitos	e	o	medo	não	se	faz	presente.	Em	relação	
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ao	 segundo,	 notaremos	 que	 as	 narrativas	 retiram	 o‐a	 adolescente	 da	 causa	 do	 ato	

infracional	 e	 divide	 com	 os	 familiares	 e	 as	 instituições	 o	 dever	 de	 participar	 do	

cumprimento	da	medida	socioeducativa.	Em	relação	ao	terceiro,	entenderemos	que	as	

profissionais	 tem	 uma	 visão	 positiva	 sobre	 o	 ECA	 e	 o	 SINASE,	 entendendo	 que	 os	

problemas	do	sistema	socioeducativo	não	são	normativos,	mas	operacionais.	Par	elas,	

a	 lei	 não	 é	 problemática,	 a	 sua	 não	 aplicação	 é	 que	 ocasiona	 dificuldades	 para	 as	

agentes.		

	

3.1.	Atribuir	sentido	ao	trabalho.	

	

	 As	 agentes	 do	 meio	 aberto	 que	 foram	 entrevistadas	 já	 atuavam	 no	 serviço	

público	municipal	 antes	de	 trabalharem	com	medidas	 socioeducativas.	O	 cargo	que	

ocupam	 tem	 regime	 de	 trabalho	 regido	 por	 contrato,	 não	 sendo,	 na	 maioria,	

concursadas.	 A	 jornada	 de	 trabalho	 é	 de	 20	 horas	 semanais,	 desempenhando	 em	

paralelo	 ao	 serviço	 de	medidas	 outro	 tipo	 de	 atividade	 remunerada.	 A	maioria	 tem	

formação	superior,	geralmente	em	cursos	de	humanas:	principalmente	serviço	social,	

psicologia	 e	 pedagogia.	 Não	 é	 raro	 que	 algumas	 dessas	 profissionais	 tenham	 outro	

emprego	 além	 de	 agentes	 do	 sistema	 socioeducativo.	 Isso	 é	 possível,	 em	 parte,	 em	

razão	de	várias	delas	trabalharem	em	jornada	reduzida,	cumprindo	seis	horas	diárias.	

Diferente	do	meio	fechado,	no	meio	aberto	as	agentes	gostam	da	rotina	das	atividades,	

apesar	 de	 expor	 as	 dificuldades	 que	 passam.	 Demonstram	 insatisfação	 com	 o	

trabalho,	mas	não	por	conta	das	obrigações	rotineiras.		

	 Como	 as	 demais,	 B.N.T.	 atuou	 em	 outra	 área	 até	 ingressar	 no	 serviço	 de	

medidas	socioeducativas.	Há	quatro	anos	neste	serviço,	expressa	satisfação	e	diz	se	

identificar	 com	 a	 função.	 Atribui	 essa	 satisfação	 ao	 fato	 de	 neste	 serviço	 o	

atendimento	ser	 individualizado.	Considera	que	o	acompanhamento,	dessa	maneira,	

pode	 ser	 realizado	 de	 modo	 mais	 próximo,	 possibilitando	 maior	 interação	 entre	

agente	e	adolescente.	Isso,	apesar	de	lidar	com	insuficiências	institucionais	e	perceber	

que	 algumas	 coisas	 não	 funcionam.	 Ainda	 assim,	 revela	 gostar	 da	 rotina	 do	

acompanhamento:	produzir	relatórios,	fazer	visitas,	encaminhamentos	etc.	
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E	 gostei	 demais	 de	 trabalhar	 nesse	 lado	 socioeducativo,	 por	 ser	 um	

trabalho	 diferente	 do	 que	 eu	 fazia,	 um	 trabalho	 novo	 pra	mim,	me	

identifiquei,	 tive	 uma	 pessoa	 que	 me	 orientou	muito	 bem,	 que	 na	

época	 que	 eu	 trabalhava	 lá	 no	 centro‐sul,	 eu	 já	 fui	 observando	 o	

trabalho	dela,	inicialmente	ela	me	colocou	pra	observar	o	trabalho	dela	

mas	já	falou	pra	eu	ir	fazendo	junto,	minha	parte	ali.	Gostei	muito	de	

acompanhar,	fazer	relatórios,	visitas,	encaminhamentos,	ver	o	retorno	

de	 determinadas	 situações,	 frustração	 de	muita	 coisa	 não	 dar	 certo,	

porque	 esses	meninos	 que	 a	 gente	 acompanha	 não	 são	 todos	 que	

cumprem	ativamente	a	medida	socioeducativa.	(B.N.T.).	

	

	 As	 insatisfações,	 em	 sua	 grande	 maioria,	 são	 relativas	 aos	 problemas	

estruturais.	As	falhas	institucionais	do	sistema	incomodam	mais	do	que	os	desafios	de	

cumprir	 os	 objetivos	 de	 ressocialização	 dos‐as	 adolescentes.	 Algumas	 agentes,	 por	

exemplo,	não	entraram	diretamente	para	atuar	com	medidas	socioeducativas.	Foram	

aprovadas	 em	 concurso	 para	 outras	 áreas	 do	 serviço	 público	 municipal.	 Apenas	

posteriormente	 é	 que	 foram	 transferidas	 para	 a	 aplicação	 de	 medidas.	 Fizeram	 o	

concurso	 para	 área	 da	 saúde,	 mas	 a	 prefeitura	 acabou	 lotando‐as	 no	 serviço	 de	

medidas	de	LA	e	PSC.	Nesses	casos,	especificamente,	as	agentes	manifestam	vontade	

de	deixar	o	trabalho	com	medidas	socioeducativas	e	migrar	para	outra	área,	o	que	não	

acontece	facilmente.		

	 Demonstraram	 espanto	 ao	 conhecer	 a	 área	 para	 qual	 foram	 destinadas.	 A	

surpresa	se	deu	pela	grande	diferença	entre	a	atividade	que	deveriam	realizar	e	aquela	

para	 a	 qual	 prestaram	 a	 seleção.	 Elas	 deixam	 claro	 sua	 insatisfação	 com	 este	 fato.	

Ainda	 assim,	 o	 descontentamento	 nesses	 casos	 não	 é	 transferido	 para	 uma	

insatisfação	com	o	 trabalho	realizado	com	os‐as	adolescentes.	O	desgaste	se	dá	pela	

relação	com	alguns	gestores	do	sistema	e	as	 limitações	físicas	e	organizacionais	das	

unidades	de	atendimento.	A	proximidade	 com	adolescentes	 e	 familiares	no	decorrer	

dos	 atendimentos	 acaba	 amenizando	 as	 insatisfações,	 uma	 vez	 que	 os	 desafios	 do	
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trabalho	 se	 torna	 um	 fator	 que	 cria	 laços	 de	 solidariedade	 entre	 as	 agentes	 e	

proporciona	mais	sentido	ao	que	fazem.		

As	 agentes	 explicam	 que	 o	 atendimento	 se	 dá	 sob	 a	 forma	 de	 um	

acompanhamento,	 em	 que	 o	 contato	 entre	 agente	 e	 adolescente	 deve	 ser	 contínuo.	

Além	de	permanente,	 esse	 contato	 abrange	diversas	 áreas	da	vida	do‐a	 adolescente,	

não	 apenas	 o	 cumprimento	 da	 medida	 socioeducativa	 em	 si.	 De	 acordo	 com	 as	

agentes,	não	basta	verificar	a	 frequência	escolar	dos‐as	adolescentes,	a	participação	

em	atividades	pedagógicas	e	grupos	de	apoio,	o	recebimento	de	benefícios	sociais,	a	

inclusão	 em	 programas	 de	 qualificação	 profissional	 e	 providenciar	 um	 locar	 para	

cumprir	PSC.		

A	 função	 exercida	 pelas	 agentes	 não	 se	 restringe	 ao	 atendimento	 formal	

restrito	a	adolescentes.	Elas	explicam	que	devem	se	preocupar	com	o	acolhimento	de	

pais	ou	responsáveis	pelos	jovens.	Isso	torna	o	trabalho	mais	complexo,	uma	vez	que	

a	relação	com	os	adultos	demanda	outro	tipo	de	abordagem.	Além	disso,	os	familiares	

demandam	às	técnicas	soluções	para	carências	que	estão	além	das	consequências	do	

envolvimento	do	adolescente	em	atos	infracionais.		

	

O	nosso	trabalho	não	é	só	tá	aqui	sentadinha.	A	gente	vem	e	a	gente	

conversa	e	vai	embora.	Então,	a	gente	tem	que	fazer	a	visita.	Você	tem	

que	 visitar,	 olhar,	 observar	 bastante...	 Porque	 você	 vai	 vendo	 que	

algumas	 coisas	não	vai	encaixando.	Às	vezes	 também	você	vai	 fazer	

uma	 visita	 de	 repente	muda	 o	 contexto	 da	 visita	 totalmente.	 Chega	

numa	casa	e	você	pega...	tipo	igual,	eu	já	peguei	uma	situação	que	eu	

cheguei	numa	casa	onde	o	tio	estava	com	uma	trombose	imensa.	Aí	a	

vozinha	me	 começou	a	pedir	ajuda	 chorando...	 e	 também	não	 tinha	

nada	o	que	comer.	Por	isso	que	eu	te	falo,	não	tem	como	você	virar	e	

falar	 “eu	 trabalho	 só	 com	 o	 adolescente”,	 não	 mesmo.	 Tem	 um	

envolvimento	 com	 a	 família	 e	 aí	 você	 chega	 nesses	 lugares,	 nessas	

casas,	eles	querem	te	contar	tudo.	Não	tem	como	eu	virar	pra	você	e	

falar	 “não,	 eu	 só	 tenho	 cinco	minutos	 pra	 te	 escutar	 e	 ir	 embora”,	

jamais!	 Aí	 você	 depois	 vai	 correr	 atrás	 com	 uma	 cesta	 básica	 pra	
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ajudar,	um	encaminhamento	para	um	tio	num	Cais	(Hospital)	ou	pra	

algum	lugar,	então	é	bem	amplo	(T.R.G.).	

	

	 Através	 da	pesquisa,	 observei	 que	 não	 há	 registro	 de	 atividades	 pedagógicas	

externas,	que	porcentagem	significativa	de	adolescentes	estava	excluída	de	programas	

sociais	de	distribuição	de	renda;	que	era	baixo	o	número	de	adolescentes	matriculados	

em	 curso	profissionalizante	 e	 elevado	no	número	dos	que	 estão	em	evasão	 escolar.	

Assim,	coube	questionar	se	as	medidas	estavam	sendo	aplicadas,	sistematicamente,	a	

todos‐as	 adolescentes	 que	 ingressaram	 no	 sistema.	 As	 profissionais,	 então,	

direcionaram	 a	 responsabilidade	 por	 esse	 problema	 às	 limitadas	 condições	 de	

trabalho,	 culpando	 a	 prefeitura.	 As	 profissionais	 explicam	 que	 o	 problema	 se	 dá,	

basicamente,	 em	 razão	 dos	 seguintes	 fatores:	 precariedade	 da	 infraestrutura;	 a	

organização	de	 trabalho	que	não	 favorece	o	desempenho	das	 funções	 individuais;	e	

funcionamento	parcial	da	rede	de	atendimento	que	forma	o	sistema.	

	

Os	adolescentes	não	cumprem	porque	a	prefeitura	não	dá	condições	de	

acompanhar	 como	 deveria.	 Se	 o	 técnico	 não	 tem	 um	 carro	 pra	 ir	

visitar,	 não	 tem	 como	 ele	 saber	 porque	 o	 adolescente	 não	 está	

cumprindo,	 ver	 o	 que	 está	acontecendo,	 ir	na	 escola	ajudar	 ele,	pois	

também	é	nosso	papel;	pois,	se	ele	não	está	estudando,	devemos	ajudar	

ele	 a	 achar	 uma	 escola,	 procurar	 uma	 diretora,	 pedir	 ajuda,	

matricular	o	adolescente.	E	que	 tenha	alguém	pra	acompanhar.	Sem	

condições	de	trabalhar,	não	tem	como	(M.J.S.).	

	

Algumas	 agentes	 também	 se	 indignavam	 com	 o	 fato	 de	 não	 poderem	 atuar	

como	 psicóloga	 no	 acompanhamento	 de	 adolescentes,	 apesar	 da	 formação	 na	 área.	

Isso	 se	 dá	 em	 razão	 da	 não	 regulamentação	 destes	 profissionais	 no	 serviço	 de	

medidas	 socioeducativas.	 A	 gestão	 do	 sistema	 atribui	 este	 empecilho	 ao	 Conselho	

Regional	 de	 Psicologia.	 De	 qualquer	 forma,	 enquanto	 os	 órgãos	 ainda	 discutem	 a	

maneira	 como	 isso	 pode	 ser	 solucionado,	 o	 sistema	 deixa	 de	 aproveitar	 a	 atuação	
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especializada	de	profissionais	que	 já	 fazem	parte	do	quadro.	Esse	é	um	exemplo	de	

descaso	 institucional	 com	 o	 sistema	 socioeducativo.	 Ignora‐se,	 nesse	 caso,	 uma	

possibilidade	 de	 atuação	 que	 melhoraria	 a	 condição	 de	 trabalho	 das	 agentes	 e	

beneficiaria	diretamente	os‐as	adolescentes.	

As	agentes	 lidam	com	esses	problemas	diariamente,	elaborando	mecanismos	

próprios	para	 lidar	com	o	desgaste	emocional	cotidiano.	Para	 isso,	elas	se	esforçam	

para	separar	rigidamente	a	experiência	profissional	da	vida	pessoal	e	tentam	reduzir	

os	 danos	 da	 relação	 de	 indiferença	 da	 burocracia	 institucional	 para	 não	 serem	

indiferentes	também	com	os‐as	adolescentes.	O	esforço	pessoal	delas	se	dá	sob	duas	

maneiras:	 primeiro,	 criando	 laços	 de	 solidariedade	 com	 as	 colegas,	 auxiliando‐se	

mutuamente	 na	 organização	 do	 trabalho;	 segundo,	 tratando	 com	 descaso	 algumas	

rotinas	burocráticas	da	instituição.		

Algumas	dessas	rotinas,	contudo,	são	 importantes	para	o	desenvolvimento	da	

medida	socioeducativa.		O	desprezo	por	elas	não	se	dá	apenas	como	reação	ao	descaso	

institucional	 para	 com	 as	 agentes.	 A	 não	 realização	 de	 algumas	 atividades	 e	

procedimentos	decorre	também	da	forma	como	o	trabalho	é	concebido.	Por	operarem	

numa	 lógica	 da	 inclusão	marginal,	 os	 procedimentos	 que	não	 são	 percebidos	 como	

assistenciais	acabam	sendo	ignorados.	Este	é	o	caso,	por	exemplo,	do	Plano	Individual	

de	Atendimento	(PIA).		

Na	 pesquisa,	 por	 exemplo,	 descobrimos	 que	 o	 grupo	 de	 profissionais	 não	

elabora	 esse	 plano	 com	os‐as	 adolescentes.	 Em	 todos	 os	 prontuários	 analisados,	 no	

ano	 de	 2012	 e	 2013,	 não	 encontramos	 um	 único	 exemplar	 deste	 documento.	 Além	

disso,	 o	 registro	 mensal	 de	 dados	 que	 deve	 ser	 preenchido	 para	 o	 controle	 e	

monitoramento	 da	 gestão	 não	 é	 devidamente	 respondido,	 como	 constatamos	 na	

mesma	pesquisa.	Como	visto	no	primeiro	capítulo,	o	PIA	é	um	instrumento	técnico,	

de	 responsabilidade	 das	 agentes,	 que	 deve	 ser	 preenchido	 obrigatoriamente.	 Esse	

plano,	na	 forma	de	um	documento,	 funciona	 como	um	guia	 e	 registro	de	 ações	que	

serão	 desenvolvidas	 com	 o‐a	 adolescente	 ao	 longo	 da	 aplicação	 da	 medida	

socioeducativa.		O	ECA	e	o	SINASE	concebem	esse	plano	como	um	instrumento	capaz	

de	 garantir	 que	 os‐as	 jovens	 tenham	 direito	 a	 um	 acompanhamento	 pessoal,	 que	
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considere	 sua	 individualidade	 e	 torne	 o	 atendimento	 profissional	 mais	 atento	 às	

particularidades	 de	 alguém	 que	 está	 em	 fase	 singular	 de	 desenvolvimento.	 A	 fala	

seguinte	 evidencia	 o	 desânimo	 resultante	 da	 persistência	 do	 descaso	 institucional	

combinada	 com	 a	 indiferença	 a	 procedimentos	 necessários	 para	 a	 medida	

socioeducativa.	
	

Eu	acho	que	isso	é	fator	primordial,	essa	estrutura	básica	de	trabalho	

nós	 precisamos	 ter.	 Porque	 se	 nós	 não	 temos,	 eu	 vou	 falar	 bem	 a	

verdade	pra	você,	o	que	eu	faço	no	CREAS	quando	eu	não	tenho	carro	

e	nem	telefone?	Eu	vou	ler	um	documento	que	nem	tenho	o	prazer	de	

ler,	eu	vou	olhar	meus	email's,	eu	vou	falar	no	whatsapp...	De	repente	

eu	 trago	material	que	aí	 sim	eu	 tenho	prazer	de	 ler,	 livros	meus...	E	

vou	 ler	aqui,	vou	estudar	aqui	no	meu	ambiente	de	trabalho	que	não	

tem	 nada	 a	 ver	 com	 aquilo.	 Então	 é	 muito	 frustrante,	 é	 muito	

complicado,	a	gente	não	consegue	fazer	nada.	Até	a	gente	brinca	um	

com	o	outro	aqui	“era	bom	se	pudesse	da	folga	pra	gente,	pelo	menos	a	

gente	 ia	resolver	um	monte	de	coisa	que	 fico	pensando	que	eu	tenho	

que	resolver	na	rua	e	tô	aqui	parada”...		É	isso!	(A.S.S.).	

	

	 O	grupo	de	profissionais	revela	gostar	das	atividades	que	realizam,	apesar	de	

não	 fazê‐las	por	completo.	Este	 fato,	por	sua	vez,	 faz	com	que	as	agentes	se	sintam	

frustradas,	posto	que	o	desejo	maior	é	o	de	realizar	suas	tarefas	de	modo	satisfatório.	

Em	meio	a	esta	situação,	o	envolvimento	com	adolescentes	e	familiares,	pese	todos	os	

desafios	que	o	envolvem,	da	logística	ao	emocional,	é	o	elemento	que	confere	sentido	

ao	 que	 fazem.	 Na	 falta	 de	 reconhecimento	 institucional,	 gratificam‐se	 com	 o	

reconhecimento	dos	adolescentes	e	de	seus	familiares;	na	falta	de	retribuição	salarial;	

felicitam‐se	 com	 a	 gratidão	 das	 famílias	 atendidas.	 Ainda	 que	 gratidão	 e	

reconhecimento	por	parte	desse	público	não	seja	suficiente	para	a	plena	realização	

profissional	 das	 técnicas,	 significa,	 contudo,	 realização	 pessoal.	 Está	 claro	 que	 uma	

coisa	não	substitui	a	outra.		
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	 Assim,	a	manutenção	de	um	compromisso	com	a	atividade,	como	observamos,	

não	 se	 dá	 tanto	 por	 uma	 “ética	 da	 convicção”,	 no	 sentido	weberiano,	 posto	 que	 as	

constantes	 frustrações	 levam	 a	 um	 desânimo	 quanto	 às	 possibilidades	 de	

funcionamento	satisfatório	deste	sistema.	Tampouco	podemos	atribuir	a	manutenção	

deste	compromisso	profissional	em	razão	de	uma	“ética	da	responsabilidade”,	ainda	

numa	terminologia	weberiana,	posto	que	o	fim	desse	compromisso	assumido,	no	que	

pese	as	condições	adversas,	não	se	dá	para	o	bom	funcionamento	da	instituição	ou	do	

sistema,	outrora	desacreditados.	Ela	se	dá,	antes,	motivada	pela	vontade	de	ajudar	os	

adolescentes	e	seus	familiares,	uma	vez	que	contato	mais	próximo	com	essas	pessoas	

sensibilizou	as	técnicas	e	as	motivou	a	exercer,	com	a	dedicação	que	julgam	possível,	

o	acompanhamento	das	medidas	socioeducativas.		

Essa	ajuda,	todavia,	é	de	caráter	fundamentalmente	assistencial,	orientada	por	

uma	lógica	de	inclusão	social,	que	enfatiza	ações	que	recolocam	os‐as	adolescentes	à	

margem	 da	 distribuição	 dos	 bens	 sociais.	 Já	 as	 ações	 que	 confeririam	 à	 medida	

socioeducativa	 caráter	 verdadeiramente	 pedagógico	 e	 emancipatório	 são	 tratadas	

com	 indiferença,	 como	 é	 o	 caso	 do	 PIA	 e	 do	 encaminhamento	 desses	 jovens	 para	

trabalhar	em	igrejas,	anulando	o	caráter	educativo	da	medida	de	Prestação	de	Serviço	

à	Comunidade.	

	

3.2.	O	lugar	da	relação	com	os‐as	adolescentes.	

	

	 As	agentes	do	meio	aberto	percebem	sua	relação	com	adolescentes	de	maneira	

distinta	 daquela	 observada	 entre	 os‐as	 profissionais	 do	meio	 fechado.	 Isso	pode	 ser	

compreendido	à	medida	que	analisamos	a	 leitura	que	as	 técnicas	 fazem	da	situação	

dos‐as	adolescentes	quando	 iniciam	o	atendimento.	Elas	 têm	outra	 compreensão	do	

que	seria	a	abordagem	adequada	aos	jovens	e	interagem	com	adolescentes	de	forma	

diferente	do	observado	nos	centros	de	 internação.	A	convivência	pessoal,	para	além	

das	 mediações	 protocolares	 das	 exigências	 burocráticas,	 aparece	 também	 nas	

explicações	que	essas	profissionais	elaboram	a	respeito	das	realizações	pessoais	que	
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são	 possíveis	 nesse	 trabalho.	 São	 essas,	 inclusive,	 as	 experiências	 que	 elas	

consideram	marcantes.		

	

Eu	acho	que	quando	a	gente	trabalha	com	adolescente,	com	a	família,	

num	 contato	 mais	 pessoal	 e	 menos	 formal,	 a	 gente	 consegue	 um	

vínculo	 que	 a	 gente	 talvez	 não	 conseguiria	 manter	 nessa	

formalização:	 “Ah	 vocês	 aí	 são	 adolescentes	 e	 eu	 sou	 técnico	

socioeducativo	e	que	eu	vou	 fazer	relatório	bimensal	pra	 juíza	sobre	

você”!	 Claro	 que	 eu	 aviso	 que	 esse	 é	meu	 papel,	 que	 eu	 tenho	 que	

cumprir;	mas	eu	fico	o	tempo	todo	buscando	esse	contato	mais	pessoal	

com	 eles	 e	 eu	 acho	 que	 é	 através	 desse	 contato	mais	 íntimo,	mais	

pessoal,	que	 eu	 vou	 conseguir	acompanhar	 essa	 família	que	 já	 vem	

aqui	com	muito	medo	(V.L.M.).	

	

	 As	profissionais	reconhecem	que	a	passagem	dos‐as	adolescentes	pelo	sistema	

costuma	 ser	 traumática.	 Elas	 partem,	 então,	 da	 compreensão	 de	 que	 esses	 jovens	

tiveram	uma	experiência	de	sofrimento	ao	passar	pela	delegacia,	ministério	público	e	

juizado.	 Assim,	 ao	 elaborar	 suas	 estratégias	 de	 atendimento,	 consideram	 que	 os	

momentos	 em	 que	 os‐as	 adolescentes	 ficam	 diante	 das	 autoridades	 policiais,	 dos	

promotores	e	de	juízes,	reforçam	o	estigma	que	já	carregam	da	sociedade	em	geral.	

	

Então	 assim,	 ele	 já	 passou	 pelo	 promotor,	 pelo	 juiz,	 às	 vezes	 ele	 foi	

internado,	então	ele	já	chega	cheio	de	pressão	do	que	ele	tem	que	fazer.	

Então	 ele	 já	 chega	 aqui	meio	 que	 de	 saco	 cheio	 de	mais	 alguém	 tá	

falando:	“ah	isso	tá	errado,	ah	isso	não	tá	certo”,	então	é	muito	falado	

pra	ele	o	que	deve	fazer	daqui	pra	frente.	E	ele	não	tem	aquele	espaço	

pra	 ele	 tá	 falando,	pra	gente	 tá	 conhecendo	 esse	adolescente,	qual	a	

vivência	dele,	o	que	ele	passou	até	aqui,	qual	que	é	a	história	dele.	(…)	

Porque	nesse	meio	 ele	 visto	 só	pelo	ato	 infracional.	E	 ele	 fica	muito	

estigmatizado.	 Então	 você	 é	 um	 criminoso,	 então	 o	 crime	 estigma	
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nesse	 adolescente	 e	 ele	 não	 é	 visto	 como	 um	 ser	 humano	 que	 tem	

muitas	outras	coisas	além	de	ter	cometido	um	crime	(N.B.S.C.).	

	

Ao	procurar	estabelecer	certo	convívio	com	adolescentes	e	seus	familiares,	as	

profissionais	relatam	que	isso	provocou	nelas,	de	início,	uma	mudança	na	forma	como	

viam	 adolescentes	 em	 conflito	 com	 a	 lei.	 Explicam	 que	 antes	 de	 trabalhar	 com	 as	

medidas	 socioeducativas	 compartilhavam	de	uma	 visão	 simples,	 presente	 no	 senso	

comum,	de	que	esses	jovens	são	extremamente	violentos.	Acreditavam,	como	grande	

parte	da	sociedade,	que	se	tratava	de	figuras	quase	sem	humanidade	e	reproduziam,	

em	seus	comentários,	as	analogias	que	desumanizam	adolescentes	que	praticam	atos	

infracionais.	

	

A	 gente	 estigmatiza	 menino	 de	 rua...	 aquele	 “negócio”	 e	 tal...	 mas	

agora	 eu	 passei	 a	 ver	 ele	 com	 outros	 olhos,	 a	 ver	 eles	 como	 gente	

mesmo.	Antes	eu	via	eles	como	bicho	do	mato,	um	animal	que	eu	tinha	

medo	e	queria	 ficar	 longe.	Agora	eu	 já	vejo	eles	normal,	como	nós.	A	

gente	 faz	coisa	errada	também.	E	não	é	assim:	“ah	ele	tá	cumprindo	

medida	então	ele	é	um	bandido”(C.S.P.).	

	

	 A	 mudança	 na	 forma	 de	 ver	 esses	 adolescentes	 não	 é	 atribuída,	 pelas	

profissionais,	 ao	 fato	 de	 passarem,	 no	 trabalho,	 a	 conhecer	 a	 legislação	 vigente	 ou	

receberem	treinamentos	e	cursos	que	fossem	capazes	de	mudar	sua	percepção.	Elas	

atribuem	sua	mudança	de	concepção	sobre	esses	 jovens	ao	fato	de	se	aproximarem	

de	sua	realidade,	a	partir	do	convívio	com	eles‐as,	com	os	familiares	e	por	tomarem	

conhecimento,	mais	de	perto,	das	condições	sociais	e	contexto	familiar	em	que	estão	

inseridos.	Essa	é	outra	diferença	importante	em	relação	ao	meio	fechado,	em	que	os‐

as	agentes	não	procuram	estabelecer	vínculos	mais	próximos	com	os	adolescentes.		

	

Tipo	assim,	a	gente	passa	a	ver	 com	outros	olhos.	Primeiro	a	gente	

tem	aquela	mesma	visão	da	 sociedade	em	geral:	 “ah	é	porque	ele	 tá	
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roubando,	porque	ele	é	pobre,	porque	ele	é	preto,	porque	ele	é	não	sei	o	

quê”.	É	sempre	aquele	mesmo	discurso.	E	quando	a	gente	vai	ver	a	vida	

dele	mesmo,	é	outra	história	(O.S.N.).		

	

Assim,	 a	 passagem	de	 uma	 concepção	 repressiva	 a	 respeito	 de	 adolescentes	

em	conflito	com	a	 lei	para	uma	compreensão	mais	sensível,	de	acordo	com	as	 falas,	

resultou	de	uma	interação	capaz	de	afetar	suas	percepções	e	iniciar	um	processo	de	

ressignificação	 da	 realidade	 a	 partir	 da	 qual	 enxergavam	 esses	 jovens.	 A	 interação	

com	adolescentes	e	respectivos	familiares	é	uma	experiência	marcante.	Enfrentar	as	

adversidades	 presentes	 na	 rotina	 do	 trabalho	 que	 se	 agravam	 com	 as	 precárias	

condições	a	que	estão	submetidas	não	esgota	os	problemas	com	o	qual	precisam	lidar.	

O	 relacionamento	 que	 estabelecem	 com	 adolescentes	 e	 seus	 respectivos	 familiares	

tornam	inevitável	o	envolvimento	emocional	nas	situações	de	interação.		

	

No	início	sim,	porque	como	eu	nunca	trabalhei	nessa	área,	penso	que	

caráter	 é	 cartão	 de	 visita...	 (começa	 a	 chorar).	 Ai	 você	 começa	 a	

trabalhar...	 	Afeta!	Você	começa	a	ver	que	 tem	um	outro	mundo	que	

você	não	 imaginasse	que	 fosse	 tão	violento.	Você	vê	porque	que	 isso	

tudo	 acontece.	 Aí	 você	 começa	 a	 refletir,	 será	 que	 a	 culpa	 é	 só	 do	

adolescente?	(K.B).	

	

	 O	reconhecimento	de	que,	as	agentes	elaboram	mecanismos	de	abordagem	a	

esses	adolescentes	que	tentam	amenizar	o	sofrimento	pelo	qual	passaram	e	que	não	

reforcem	o	estigma	já	criado.	As	profissionais	enfatizam,	então,	a	necessidade	de	abrir	

espaço	para	o	diálogo,	em	que	os‐as	adolescentes	possam	se	expressar.	Para	que	esse	

diálogo	transcorra,	elas	reconhecem	que	devem	ter	uma	postura	compreensiva.	Além	

de	 assumir	 essa	 postura	 no	 trato	 com	 adolescentes,	 as	 profissionais	 entendem	que	

esse	 comportamento	 deve	 se	 estender	 também	 às	 famílias	 de	 jovens	 atendidos.	

Enfatizam	que	 se	 esforçam	por	 estabelecer	uma	 interação	 amigável.	O	que	 se	pode	
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notar	 nas	 falas	 é	 um	 esforço	 para	 não	 reproduzir	 a	 hierarquização	 das	 relações	

institucionais	na	relação	com	familiares	dos	adolescentes.	

	

Se	a	família	tem	você	como	alguém	que	tá	ali	pra	colaborar,	tem	um	

vínculo	 com	 você,	 eu	 acredito	 que	 isso	 influencia	muito.	 Se	 é	 uma	

pessoa	 que	 tem	 vínculo	 nenhum	 com	 a	 família...	 quem	 sou	 eu	 pra	

chegar	e	falar:	“você	tem	que	fazer,	você	tem	que	fazer	aquilo”?	Quem	

sou	 pra	 chegar	 com	 um	 saber	 teórico,	 técnico?	 Porque	 assim,	 a	

família	tem	um	saber	deles,	tem	o	saber	popular,	que	é	desvalorizado	

pela	nossa	 sociedade.	 Imagina,	chega	alguém	que	você	nunca	viu	na	

vida,	que	não	tem	nenhuma	ligação	com	você,	que	fala	o	que	você	tem	

que	fazer...	Então	assim,	tá	errado.	Tá	tudo	errado.	É	uma	construção	

fadada	ao	fracasso	(I.T.S.).	

	

	 Esse	 é	 um	 fator	 que	 distancia	 o	 meio	 aberto	 das	 práticas	 que	 foram	

classificadas	como	sujeição	criminal.	Não	há	expressão	dessa	lógica	na	forma	como	as	

agentes	 do	 meio	 aberto	 percebem	 suas	 relações	 com	 os‐as	 adolescentes.	 Nesse	

sentido,	as	agentes	desacreditam	de	formas	de	disciplinamento	baseadas	em	métodos	

estritamente	 punitivos,	 como	 os	 castigos	 físicos.	 Ao	 falarem	 sobre	 isso,	 elas	

demonstraram,	 com	 certa	 veemência,	 repudiar	 esse	 tipo	 de	 prática.	 A	 discordância	

com	 o	 uso	 da	 violência	 física	 é	 algo	 que	 chega	 a	 ser	 rejeitado	 também	na	 sua	 vida	

particular.		

	

Eu	 sou	 totalmente	contra	agressão	 física,	qualquer	 tipo	de	agressão.	

Totalmente	 contra.	Nos	meus	 relacionamentos	 jamais	 têm	 gritaria.	

Minha	mãe	 gritava	muito,	 acho	 que	 foi	 por	 isso	 que	 eu	 criei	 uma	

birra.	Mas	eu	acho	um	absurdo	você	bater	numa	criança.	Eu	acho	que	

é	 muita	 falta	 de	 inteligência.	 Porque	 se	 você	 tiver	 um	 pouco	 de	

inteligência,	 você	 consegue	 educar	 uma	 criança.	 Educa	 até	 um	

cachorro.	 Você	 não	 educa	 um	 cachorro?	 Você	 não	 vai	 dá	 conta	 de	

educar	uma	criança	sem	precisar	agredi‐la?	(B.N.T.).	
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	 Do	mesmo	modo	que	as	agentes	expressam	discordância	em	relação	ao	uso	de	

castigos	físicos,	elas	desacreditam	que	os‐as	adolescentes	possam	representar	algum	

tipo	de	ameaça	à	sua	 integridade	 física.	As	profissionais	não	demonstram	medo	dos	

adolescentes	 em	 conflito	 com	 a	 lei.	 Esse	 é	 outro	 aspecto	 que	 diferencia	 o	

funcionamento	 do	 meio	 aberto	 e	 fechado.	 A	 ausência	 do	 medo	 evidencia	 que	 as	

agentes	do	meio	aberto	não	operam	segundo	uma	lógica	de	suspeição,	como	no	meio	

fechado.	 Assim,	 as	 demandas	 e	 atitudes	 dos‐as	 jovens	 não	 são	 necessariamente	

suspeitas	 e	 as	 agentes	 podem	 elaborar	 suas	 estratégias	 de	 atendimento	 dentro	 das	

orientações	 normativas	 da	 legislação.	 Para	 elas,	 não	 é	 necessário	 elaborar	

mecanismos	para	se	proteger	e	minimizar	riscos.	Isso	deixa	o	ambiente	de	trabalho	

livre	de	tensões	e	sem	expectativa	de	conflitos	iminentes.	

	

Particularmente,	eu	acredito	muito	no	ser	humano.	Então	eu	acho	que	

independente	daquilo	que	ele	 faça,	 lógico	que	 tem	uns	que	 fazem	um	

ato	mais	gravosos,	então	você	vai	ter	assim	uma	cautela,	um	cuidado	

maior	pra	esta	 lidando	com	ele,	mas	não	é	por	 isso	que	a	gente	 tem	

que	 excluir	 ou	 tá	 com	 medo.	 Nunca	 tive	 nenhum	 problema	 com	

nenhum	adolescente	que	eu	 já	atendi,	que	eu	atendo,	que...	encontro	

eles	na	rua	ou	qualquer	lugar	que	vou...	pra	mim	é	um	cidadão	normal	

como	um	outro	qualquer.	Então	não	tenho	medo	não.	(H.R.R.).	

	

Não	 se	 identifica	 uma	 relação	 de	 assujeitamento	 baseada	 numa	 suposta	

tendência	ao	crime	intrínseca	aos	adolescentes,	como	acontece	na	lógica	da	sujeição	

criminal.	Questionadas	sobre	o	fato	de	não	terem	medo,	elas	explicam	que	tem	receio	

comum,	presente	no	cotidiano,	de	ser	vítima	de	algum	assalto,	por	exemplo.	Todavia,	

as	 agentes	 não	 estendem	 esse	 sentimento	 de	 insegurança	 aos	 adolescentes	 que	

acompanham,	mesmo	sendo	jovens	que	praticaram	atos	infracionais.		
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Eles	 não	 demonstram	 nenhum	 tipo	 de	 ameaça	 contra	 nós	

profissionais.	Porque	disso?	Porque	nós	estamos	aqui	pra	ajudá‐los.	A	

gente	não	 está	aqui	 violando	mais	um	direito	deles.	Aliás,	 causando	

mais	uma	violência.	Pelo	contrário,	a	gente	está	aqui	pra	dá	um	apoio.	

Então	porque	 ele	 vai	querer	 fazer	algum	mal	pra	nós	 funcionários?	

Mas,	lá	fora	eu	tenho	medo,	se	for	um	assalto,	mas	não	deles...	 	mas	a	

questão	da	violência	no	geral	(B.N.T.).	

	

	 Além	da	ausência	de	medo	na	interação	com	esses	jovens,	as	agentes	do	meio	

aberto	 não	 rejeitam	 ou	 temem	 um	 convívio	 extra	 institucional	 com	 os‐as	

adolescentes,	algo	temido	pelos	profissionais	do	meio	fechado.	Entre	as	profissionais	

do	 meio	 aberto,	 ao	 contrário,	 o	 convívio	 extra	 institucional	 é	 visto	 como	 sinal	 de	

sucesso	 no	 acompanhamento	 do‐a	 adolescente	 e	 uma	 forma	 de	 gratificação	 pelo	

trabalho	 realizado.	 É	 comum	 a	 manutenção	 da	 relação	 com	 alguns	 os‐as	 jovens	

mesmo	que	o	atendimento	tenha	terminado.		

	 	

Tem	um	menino,	ex	menino	de	rua,	ele	tem	4	filhos.	Ele	queria	que	eu	

batizasse	os	quatro	filhos	dele.	Às	vezes	eu	vou	na	Americana,	vou	no	

supermercado,	 vejo	 os	meninos...	 às	 vezes	 homens,	 pais	 de	 filhos	 e	

aquilo	é	muito	gratificante	de	você	 saber	que	você	 foi	parte	daquele	

processo.	Que	 uma	 fala	 sua,	 um	 trabalho	 que	 você	 fez,	 entendeu,	 se	

tornou,	 se	 transformou	 em	 uma	 pessoa	 do	 bem,	 da	 sociedade.	

(N.B.S.C.).	

	

	 O	 relacionamento	das	 agentes	do	meio	 aberto	 com	os‐as	 adolescentes	não	 é	

conflituoso	 como	 no	 caso	 do	 meio	 fechado.	 São	 dois	 tipos	 distintos	 de	 interação.	

Enquanto	o	meio	fechado	é	um	ambiente	estressante	com	forte	tensão	no	tratamento	

entre	as	pessoas,	o	meio	aberto	é	um	espaço	mais	 tranquilo	em	que	as	 relações	se	

desenvolvem	de	modo	pacífico.	Além	das	diferenças	institucionais,	essas	duas	partes	

do	 sistema	 socioeducativo	 se	 distinguem	 pelo	 fato	 de	 uma	 delas	 submeter	 os	

indivíduos	a	um	regime	prisional.	O	cárcere	é	o	elemento	ausente	no	meio	aberto	que	
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facilita	 uma	 convivência	 mais	 harmônica	 entre	 agentes	 e	 adolescentes.	 No	 meio	

aberto	 não	 há	 um	 modelo	 de	 funcionamento	 que	 se	 centra	 nas	 necessidades	 de	

manutenção	da	disciplina	carcerária.	Como	não	estão	cercados,	não	há	razão	para	se	

tomar	medidas	 de	 contenção,	 de	 disciplinamento	 e,	 no	 limite,	 de	 agressão	 física.	 O	

funcionamento	 do	meio	 aberto	 dispensa	 as	medidas	 necessárias	 para	manter	 uma	

prisão	em	ordem.	 	Por	esse	motivo,	além	do	convívio	diário,	a	 forma	de	se	enxergar	

os‐as	jovens	é	qualitativamente	diferente	entre	esses	dois	grupos	de	agentes.	Não	faz	

sentido,	no	meio	aberto,	tratar	os	adolescentes	sob	uma	lógica	de	suspeição.	Assim,	o	

sentido	 do	 que	 fazem	 as	 agentes	 do	 meio	 aberto	 não	 está	 ancorado	 na	 lógica	 da	

sujeição	 criminal.	 Vimos	 este	 fato	 na	 interação	 delas	 com	 os‐as	 adolescentes	 e,	

podemos	nota‐lo	também,	na	forma	como	compreendem	a	vida	desses	jovens.	Isso	é	

ilustrado	 pela	 maneira	 como	 elas	 explicam	 o	 que	 acreditam	 ser	 fatores	 que	 levam	

alguém	ao	conflito	com	a	lei.		

	 Para	as	agentes,	a	construção	de	uma	imagem	violenta	dos‐as	adolescentes	em	

conflito	com	a	lei,	se	dá	pela	visão	distorcida	que	a	sociedade	tem	desses	jovens.	Elas	

atribuem	 esse	 fato	 a	 uma	 abordagem	 seletiva	 da	 mídia,	 que	 induz	 as	 pessoas	 a	

perceberem	essa	realidade	de	modo	parcial.	Ao	ser	questionada	sobre	a	ideia	de	que	

adolescentes	de	hoje	são	mais	violentos	do	que	adolescentes	de	gerações	passadas,	a	

agente	OSN	questiona	a	atuação	dos	meios	de	comunicação.		

	

É	o	que	sempre	foram.	O	que	vejo	assim	é	que	a	mídia	ela	foca	muito	

na	violência,	ela	 foca	muito	naquilo	ali,	que	aquilo,	 lógico,	pra	mídia	

vai	ser	maior,	vai	trazer	maior	repercussão.	Mas	assim,	se	você	for	ver	

o	 índice	de	 criminalidade	 e	 tudo,	as	 estatísticas,	 sempre	 foi	 violenta,	

sempre	 foi	 isso.	Só	que	ultimamente,	de	uns	tempos	pra	cá,	tá	dando	

muita	ênfase	na	violência.	Então	 só	 se	 fala	em	violência,	não	 se	 fala	

nas	 coisas	boas	que	acontece,	não	 foca	naquilo	que	é	bom.	 (...)	Mas	

assim,	a	violência	ela	tá	em	todas	as	idades,	em	todas	as	classes	sociais,	

em	todos	os	 lugares,	só	que	a	mídia	tá	dando	mais	enfoque	a	 isso,	tá	

dando	mais	prioridade	pra	esses	tipos	de	assuntos	(O.S.N.).		
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3.3.	Contextualizar	o	ato	infracional.	

	

	 A	 percepção	 que	 tem	 de	 adolescentes	 em	 conflito	 com	 a	 lei	 se	 expressa	

também	 nas	 explicações	 que	 as	 agentes	 dão	 para	 os	 motivos	 de	 adolescentes	 se	

envolverem	em	atos	infracionais.	As	profissionais	entendem	que	existe	uma	série	de	

fatores	 que,	 encadeados,	 possibilitam	 a	 incidência	 do	 conflito	 com	 a	 lei.	 O	

comportamento	 desses	 adolescentes	 é	 explicado,	 então,	 como	 resultados	 de	 fatores	

externos	aos	adolescentes,	que	de	modo	sistemático	encadeiam‐se	para	formar	uma	

realidade	social	propícia	ao	cometimento	de	atos	infracionais.		

Os	 diferentes	 fatores	 elencados	 pelas	 técnicas	 têm	 seu	 ponto	 de	 intersecção	

nas	 relações	 familiares.	 Para	 as	 agentes,	 o	 ambiente	 familiar	 é	 responsável	 por	

motivar	o	conjunto	de	problemas	apresentados	pelos	jovens.	Assim,	o	fenômeno	por	

elas	 denominado	 de	 “família	 desestruturada”	 será	 o	 elemento	 explicativo	 principal,	

uma	 vez	 que	 o	 consideram	 relacionado	 a	 todos	 os	 outros	 fatores	 apontados	 como	

causa	do	ato	infracional.	

	

Eu	acho	que	é	a	 família,	porque	é	a	base,	as	primeiras	relações	que	

você	estabelece.	Eu	acredito	que	influencia	muito	na	forma	de	você	se	

relacionar	com	o	mundo,	com	os	outros.	Então	assim,	se	eu	tenho	uma	

família	que	 tá	a	pouco	 tempo	 comigo	mas	que	 tem	qualidade	nesse	

tempo...	 às	 vezes	 a	 mãe	 fica	 um	 dia	 todo	 em	 casa,	 mas	 não	 tem	

qualidade	 nesse	 vínculo,	 nesse	 tempo.	 E	 assim,	 o	 adolescente	 tá	 na	

escola,	 ele	 tá	aqui,	 ele	 tá	 em	qualquer	 lugar;	mas	a	 família	 vai	 esta	

sempre	com	ele.	Em	geral,	a	família	sempre	vai	tá	com	ele.	(…)	porque	

vai	acabar	a	medida	e	 família	que	vai	 tá	com	ele,	acabou	a	aula	ele	

volta	pra	família	(J.S.P.).		

	

Para	 o	 grupo	 de	 profissionais,	 a	 família	 é	 central	 para	 se	 compreender	 a	

situação	em	que	se	encontram	os‐as	adolescentes.	Isto	por	que,	de	acordo	com	elas,	o	
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espaço	 familiar	 seria	 o	 de	 maior	 convivência	 dos	 adolescentes.	 A	 relação	 com	 os	

familiares	 deveria,	 pelo	menos,	 ser	 o	 espaço	 de	 interação	 permanente.	 As	 agentes	

entendem,	dessa	forma,	que	se	algo	não	funciona	devidamente	no	grupo	familiar,	algo	

não	 funcionará	 nas	 outras	 relações	 contraídas	 pelos	 adolescentes.	 Logo,	 estará	

também	comprometido	outros	espaços	da	vida	social.	

	

De	 repente	 a	 gente	 põe	 expectativa	 no	 adolescente,	 aí	 chega	 na	

família:	 “ah	 esse	 daí	 não	 tem	 jeito	 não,	 esse	 daí	 é	 carta	 fora	 do	

baralho,	 esse	 daí	 nem	 Deus	 dá	 jeito”.	 Então	 quer	 dizer	 que	muitas	

vezes	a	pessoa	fica	desacreditada,	a	gente	vai	também	desacreditar	do	

adolescente?	Aí	com	certeza	ele	não	vai	se	recuperar	(K.L.S.).	

	

	 As	profissionais	entendem	que	a	convivência	 familiar	 impõe	o	cumprimento	

de	 papéis,	 sendo	 os	 pais	 os	 atores	 fundamentais	 no	 estabelecimento	 deles.	 Se	 de	

alguma	forma	os	pais	falham	ou	se	negam	a	cumprir	seu	papel,	cria‐se	um	ambiente	

que	 favorece	o	envolvimento	de	adolescentes	com	atos	 infracionais;	 isso,	desde	que	

outros	 fatores	 estejam	 agregados.	 Seguindo	 a	 percepção	 das	 técnicas,	 esse	 tipo	 de	

situação	pode	ser	observado	desde	o	início	através	do	comportamento	indisciplinado	

dos	filhos.	Para	as	profissionais,	a	 indisciplina	é	um	indicador	que	os	pais	 falharam	

em	assumir	ou	se	negaram	a	assumir	seus	papéis.		

	

Hoje	 é	 muito	 comum	 ver	 pequenos	 reis	 e	 rainhas	 dentro	 de	 casa,	

mandando	nos	pais.	Então	crescem	assim	mesmo,	sem	limites.	Eu	acho	

que	 são	órfãos	 emocionais.	Eu	digo	 isso	no	 sentido	de	 que	não	 tem	

limites	dentro	de	casa,	não	 terão	 limites	na	 rua.	Porque	eu	acredito	

que	a	família	é	o	primeiro	grupo	social	que	a	gente	tem	acesso,	ali	a	

gente	aprende	as	primeiras	relações	de	respeito,	de	limites,	de	divisão	

de	coisas	(A.S.S.).	

	

	 	As	 agentes	 associam	 dois	 valores	 tradicionais	 como	 elementos	 importantes	

para	a	socialização	das	crianças	e	adolescentes:	trabalho	e	vínculo	familiar.	Ao	colocar	
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esses	valores	como	centrais,	as	profissionais	passam	a	acreditar	 também	que	esses	

mesmo	valores	devem	orientar	a	reinserção	social	de	adolescentes	em	conflito	com	a	

lei.	 Destaca‐se	 sobretudo,	 o	 valor	 familiar,	 uma	 vez	 que	 compreendem	que	 vínculos	

frágeis	ou	rompidos	são	principal	fator	de	causa	dos	atos	infracionais.	A	agente	L.G,	

ao	 nos	 explicar	 um	 dos	 motivos	 que	 levam	 adolescentes	 a	 praticarem	 atos	

infracionais,	toma	sua	experiência	familiar	como	referência,	em	que	entende	que	sua	

mãe	 desempenhou	 bem	 o	 papel	 maternal	 socialmente	 exigido.	 Em	 sua	 fala,	 fica	

explícito	 que	 uma	 das	 funções	 a	 ser	 desempenhada	 pelos	 pais	 é	 transmitir	 valores	

morais	e	garantir	o	tempo	do	filho	ocupado.	

	

A	 gente	 tinha	 uma	 família	 estruturada,	 a	 gente	 tinha	 senso	moral,	

tinha	um	monte	de	coisa	que	tava	envolvida,	escola,	você	tinha	o	seu	

dia	todo	ocupado.	A	minha	mãe	botava	pra	trabalhar.	Fazer	as	coisas	

graves...	a	gente	não	tinha	tempo	pra	isso.	E	o	que	falta	nos	meninos:	

eles	que	querem,	eles	que	mandam,	eles	que	dominam...	eles	mandam	

em	casa.	Muito	complicado.	Então	 isso	eu	acho	que	atrapalha	muito	

(L.G.).	

	

Curiosamente,	 Elias	 e	 Scotson	 (2000)	 usaram	 a	 mesma	 expressão	 (Família	

Desestruturada)	ao	retratar	os	problemas	de	incidência	de	crimes	entre	jovens	da	zona	

3	em	Winston	Parva.	 	Mais	curioso	ainda	é	o	fato	de	que	o	sentido	empregado	pelos	

autores	naquela	época	é	praticamente	o	mesmo	que	vemos	ser	empregado	aqui	pelas	

agentes	do	meio	aberto.	Assim	como	foi	para	Elias	e	Scotson	(2000),	elas	explicam	a	

ideia	de	família	desestruturada	não	a	partir	de	um	padrão	pré	definido	de	família,	que	

prioriza	 o	 tipo	 de	 organização.	 A	 referência	 é	 ao	 tipo	 de	 convivência	 entre	 os	

indivíduos	do	grupo	familiar,	o	tipo	de	diálogo	que	desenvolvem	e	a	proximidade	que	

mantém	entre	si.	

O	grupo	de	profissionais	destaca,	ainda,	que	a	recusa	dos	pais	em	se	dedicar	ao	

cumprimento	 de	 seus	 papéis,	 ocasiona	 problemas	 afetivos	 que	 afetam	 os‐as	

adolescentes	emocionalmente.	Na	concepção	das	agentes,	a	ausência	é	um	indicador	
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de	não	exercício	do	papel	de	pais	responsáveis.	O	distanciamento	entre	pais	e	filhos	é	

elencado	como	um	problema	que	afetará	o	processo	comunicativo	entre	eles,	afetando	

a	qualidade	do	relacionamento.	

	

Hoje	a	maioria	dos	adolescentes	mal	tem	a	mãe	dentro	de	casa,	porque	

a	mãe	tem	que	trabalhar.	O	pai	muitas	vezes	não	conhece,	ou	então	

quando	tem	os	dois,	de	repente,	não	tem	aquela	comunicação,	não	tem	

aquela	 conversa	 séria	de	pai,	mãe	e	 filho...	é	 como	 se	 fosse	estranho	

dentro	de	 casa.	Até	quando	a	gente	atende	aqui	é	maior	dificuldade,	

assim...	eles	não	têm	esse	contato	(A.S.S.).	

	

	 As	 profissionais	 entendem,	 então,	 que	 os	 pais,	 ao	 tentarem	 lidar	 com	 o	

problema	da	indisciplina,	acabam	por	agravar	este	e	outros	problemas.	Por	isso	é	que,	

para	 elas,	 os	 castigos	 físicos	 são	 inócuos	 como	 medidas	 capazes	 de	 solucionar	 o	

problema.	As	agentes	entendem	que	a	agressão	física	não	é	capaz	de	recolar	os	pais	

na	 condição	 de	 autoridades	 e	 restabelecer	 a	 disciplina.	 Isto	 porque,	 uma	 vez	 tendo	

deixado	 de	 lado	 o	 comprometimento	 em	 cumprir	 seus	 papéis,	 comprometeram	 as	

possibilidades	 de	 estabelecer	 um	 diálogo	 próximo	 e	 aberto	 com	 os	 filhos.	 Ficou	

comprometida,	 assim,	 a	 qualidade	 do	 vínculo	 familiar,	 sujeito	 a	 distanciamentos	 e	

rupturas.	 Essa	 situação	 reforça	 o	 problema	 da	 não	 transmissão	 de	 valores	 e	

ensinamentos	considerados	necessários	para	a	vida	em	sociedade.	

	

Muitas	das	 vezes	 ele	não	 tem	 em	 casa,	 igual	 eu	 te	disse:	mãe	 e	pai	

trabalha	o	dia	todo.	E	também	não	é	só	isso,	a	família	igual	eu	te	disse,	

que	é	uma	base,	uma	estrutura,	tem	pais	e	mães	ou	responsáveis	que	

eles	 não	 cobram	 ou	 não	 sabem	 cobrar.	Digamos	 assim,	 cobrar	 pra	

educar	e	não	sabem.	Não	é	você	julgar,	você	espancar.	Melhor	jeito	de	

você	 tá	 ensinando	 aquilo	 dali	 é	 a	 conversa,	 diferenciar	 o	 certo	 do	

errado,	o	bom	e	o	ruim,	o	que	pode	acontecer	e	o	que	não	pode.	E	hoje	

as	 pessoas	 estão	muito	 aceleradas,	 trabalho,	 trabalho,	 um	monte	 de	

coisa...	e	aí	deixa	a	desejar.	(A.S.S.).	
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Em	suas	percepções,	as	agentes	notam	despreparo	por	parte	da	maioria	dos	

pais	 e	 responsáveis.	 Ao	 comentar	 estes	 casos,	 atribuem	 ao	 comportamento	

inadequado	 deles	 a	 indisciplina	 dos	 filhos.	 Entendem	 que	 algumas	 das	 atitudes	 dos	

responsáveis	são	desnecessárias	e	incongruentes	com	o	universo	de	experiências	dos	

dos‐as	mais	jovens.	Explicam	que	a	persistência	desse	comportamento	por	parte	dos	

pais	gera	cansaço	e	desânimo	nos‐as	adolescentes.	

	

Às	 vezes	o	menino	 é	desestruturado	porque	a	mãe	 é	 louca	 e	o	pai	 é	

louco.	 Você	 conversa	 com	 a	 mãe...	 é	 impossível,	 não	 tem	 ideia	

nenhuma;	tipo	assim,	sem	noção.	Por	exemplo,	você	tá	 lidando	com	o	

adolescente,	você	vai	ficar	cobrando	umas	coisas	dele,	de	velho?	Você	é	

velho,	mas	você	vai	ficar	cobrando	do	menino?	Você	já	foi	adolescente,	

você	 já	 foi	mais	 novo	 e	 sabe	 como	 que	 é!	 Você	 quer	 que	 o	menino	

dorme	8	horas,	você	quer	que	o	menino	assisti	televisão...	é	uns	 trem	

assim...	que	você	não	aguenta,	que	 sufoca!	Então	assim,	eu	vejo	uns	

trem	sem	noção		(H.R.R.).	

	

	 De	 acordo	 com	 as	 profissionais,	 outro	 problema	 se	 dá	 quando	 os	 pais	

reproduzem	 os	 comportamentos	 que,	 se	 manifestados	 pelos	 filhos,	 consideram	

indesejados	 e	 intoleráveis.	 Este	 é	 o	 caso	 do	 tratamento	 desrespeitoso,	 que	 em	 grau	

elevado,	pode	se	manifestar	pelas	agressões	físicas.	Segundo	as	técnicas,	esse	tipo	de	

situação,	associada	ao	afastamento	dos	pais	e	somados	alguns	outros	fatores,	favorece	

a	manifestação	do	comportamento	indisciplinado	dos	adolescentes	e	seu	consequente	

envolvimento	em	atos	infracionais.	

	

Então,	 tem	muitas	mães	 que	 chegam	 aqui	 e	 pergunta:	 “o	 que	 você	

atribui?”,	 “O	que	 fez	 teu	 filho	 ter	cometido?”.	 “Não	 sei,	meu	 filho	era	

ótimo,	de	repente	ele	fez	isso”.	De	repente?	De	repente?	O	seu	filho	era	

maravilhoso	e	da	noite	pro	dia...	Aí	você	começa	a	 refletir	com	essa	

família	e	você	vai	vendo	que	foi	acontecendo	várias	coisas...	e	que	essa	
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mãe	não	quis	ver,	tava	cansada	demais,	tinha	trabalhado	demais	pra	

chegar	 em	 casa	 e	 corrigir	 ou	 trabalhar	 com	 aquele	 adolescente	 ou	

com	 aquela	 criança.	 Você	 vê	 a	 violência	 também.	 Então	 assim,	 a	

forma	 como	 os	 pais	 aprenderam	 a	 educação	 deles	 foi	 através	 da	

violência,	então	eles	repetem,	reproduzem	com	os	 seus	 filhos.	Então:	

“ah,	meu	filho	grita	comigo,	meu	filho	me	xinga”,	mas	ela	faz	a	mesma	

coisa	 com	 o	 filho;	 mas	 assim,	 não	 julgando,	 porque	 ela	 teve	 essa	

educação	também	(V.L.M.).	

	

	 Para	 elas,	 o	 fator	 “família	 desestruturada”	 deve	 está	 associado	 a	 outros	

elementos	 para	 que	 a	 incidência	 de	 atos	 infracionais	 seja	 explicada.	 O	 problema	

apontado	 como	 desestrutura	 familiar,	 isoladamente,	 não	 é	 um	 elemento	 suficiente	

para	 desencadear	 a	 ocorrência	 de	 delitos	 praticados	 por	 adolescentes.	 Dentre	 os	

outros	 fatores	 mencionados,	 as	 profissionais	 destacaram	 a	 cultura	 consumista	 das	

relações	 sociais	 contemporâneas,	 que	 estimulam	 o	 desejo	 imediatista	 por	 bens	

materiais.	 Esse	 contexto	 incentiva	 os	 pais	 a	 trabalharem	 excessivamente,	

comprometendo	o	tempo	dedicado	aos	filhos.	Segundo	as	agentes,	isso	contribui	para	

os	problemas	já	elencados:	falha	na	comunicação,	distanciamento,	não	transmissão	de	

valores	e	fragilização	do	vínculo	familiar.	

	

Então	assim,	eu	vejo	a	sociedade	muito	assim,	muito	uma	sociedade	do	

agora,	 do	 consumismo.	Eu	 tenho	 um	 celular	 da	 última	 geração	 e	 já	

saiu	um	que	a	televisão	me	mostra,	me	seduz,	e	eu	quero.	Eu	quero	ter	

o	celular	do	momento,	mas	o	meu	já	faz	tudo	o	que	eu	preciso,	mas	eu	

quero.	Então	 assim,	 os	 valores,	 essa	 coisa	 do	 desejo,	 eu	 acho	 que	 tá	

muito	essa	coisa	do	desejo...	tá	muito	aflorado.	Do	ter.	A	gente	não	tem	

nem	tempo	de	pensar	no	ser.	A	correria	do	dia‐a‐dia,	a	gente	não	para	

pra	pensar	nem	no	que	a	gente	almoçou,	as	vezes	a	gente	nem	lembra	

o	que	a	gente	almoçou.	A	gente	não	consegue	viver	o	presente,	a	gente	

vai	meio	 que	 atropelando	 as	 coisas.	 Então	 assim,	 a	 gente	 esquece	

muito	 esse	 lado	do	 ser,	do	humano,	dos	 valores,	de	 entender	 o	 que	 é	
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saudável	pra	mim,	pro	outro,	pra	uma	sociedade	maior...	aí	vai	meio	

que	 atropelando	 tudo...	 entra	 o	 capitalismo,	 entra	 o	 desejo	

momentâneo,	 agora...	 entra	 a	 falta	 de	 limite.	 A	 família	 não	 tem	

controle	mais	pra	educação	dos	filhos,	a	falta	de	limite	desses	pais,	aí	a	

sociedade	 também	 não	 dá	 conta	 desses	meninos,	 aí	 vai	 virando	 um	

caos!	(N.B.S.C.).	

	

	 Esse	contexto	social,	descrito	pela	 fala	acima	como	de	uma	sociedade	caótica,	

baseada	no	consumo	rápido	e	imediato,	na	forte	concorrência	e	disputa	por	ter	mais,	

afeta	 não	 só	 os	 pais,	 como	 também	 os	 filhos.	 As	 profissionais	 entendem	 que	 esse	

contexto	afeta	profundamente	as	 relações	entre	adolescentes,	que	passam	a	mediar	

suas	 relações	pelos	aspectos	quantitativos	do	consumo,	 fazendo	deste,	 inclusive,	um	

critério	 de	 visibilidade	 e	 de	 condição	 para	 se	 sentirem	 pertencentes	 ao	 grupo	 de	

amigos.	Assim,	o	não	envolvimento	de	algum	adolescente,	ou	sua	rejeição	a	este	tipo	

de	relação	baseada	no	consumo	imediato,	significará	sua	exclusão	do	meio.	

	

Olha,	eu	acho	que	vem	de	vários	e	vários...	Pra	mim,	na	minha	forma	

de	pensar,	eu	acho	que	a	estrutura	familiar,	a	família	é	a	base	de	tudo,	

eu	acho	que	quando	a	família	falha,	tudo	falha,	entendeu?	E	quando	a	

família	 falha,	muitas	vezes	não	é	 só	a	própria	 família	é	a	 sociedade	

que	 está	 falhando.	 Eu	 vejo	 hoje	 em	 dia	 muito	 a	 questão	 do	

consumismo.	 A	mídia,	 ela	 ajuda;	mas	 atrapalha.	 Ela	 impulsiona	 os	

adolescentes.	Se	você	vê	um	rap	que	um	menino	escuta,	a	internet...	ele	

quer	 mudar	 a	 forma	 dele.	 E	 se	 ele	 não	 acompanhar,	 ele	 é	 um	

quadrado...	ele	sofre	bulling,	tanto	na	escola	quanto	no	futebol,	quanto	

na	academia.	Então	assim,	o	adolescente	ele	tem	que	tá	na	linguagem,	

equiparar	com	os	colegas...	se	não	ele	é	um	quadrado,	e	com	isso,	pega	

muitos	 adolescentes	 fragilizados,	 com	 baixa	 autoestima.	 Com	 esta	

falta	de	estrutura	econômica,	psicossocial,	aí	ele	vai	cometendo	um,	vai	

cometendo	outro,	ai	como	se	diz:	danou‐se!	(J.S.P.).	
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	 É	curioso	notar	que	para	o	grupo	de	profissionais	este	fator	não	se	restringe	a	

um	problema	 que	 afeta	 apenas	 famílias	 de	 baixa	 renda.	 Para	 as	 agentes,	 a	 questão	

atinge	 também	 famílias	 de	 classe	 média	 e	 alta.	 Ainda	 assim,	 para	 elas	 a	 questão	

envolve	a	privação	de	bens	de	consumo.	Enxergam	imediatismo	nos	adolescentes,	que	

agem	no	sentido	de	terem	suas	necessidades	e	desejos	realizados	rapidamente.	Assim,	

ainda	 que	 alguns	 jovens	 pertençam	 a	 famílias	 que	 podem	 prover	 suas	 carências	

materiais,	eles	não	se	contentariam	com	a	relativa	demora	ou	uma	negação	dos	pais.		

	

O	que	eu	percebo	é	muito	essa	coisa	do	querer	e	não	poder	ter.	Mesmo	

aqueles	adolescentes	que	são...	tem	uma	situação	melhor,	são	de	classe	

media,	mesmo	a	família	tendo	uma	condição	social	interessante,	aí	os	

desejos	deles	 são	maiores,	mas	continua	 sendo	desejos	de	uma	roupa	

caríssima,	de	um	perfume	caríssimo,	de	um	carro	do	ano;	enquanto	o	

menino	mais	 humilde	 “eu	 quero	 um	 tênis	 ali”,	 “eu	 quero	 andar	 na	

moda	com	meus	colegas	então”,	ou	“comprar	minha	droga”.	Então	eu	

acho	que	é	o	querer	ter	e	não	ter	condições	de	ter.	E	aquilo	que	eu	te	

falei,	 eles	 não	 tem	 condições	 de	 lidar	 com	 o	 esperar.	 (…)	 Pra	 eles	 o	

legal,	o	massa,	é	ter	o	negócio	do	momento,	que	eles	querem	é	andar	

com	 aquela	 calça,	 com	 aquele	 boné,	 então	 são	 valores	 muito	

diferentes...	muito	diferentes.	(...)	Então	assim,	eu	acredito	que	o	fator	

que	eles	me	trazem,	que	levem	eles	pra	trazer,	a	cometer	junto	um	ato	

infracional,	 é	 o	 desejo	 instantâneos	 e	 que	 eles	 não	 conseguem	 lidar	

com	a	ansiedade	e	 com	a	 frustração	de	não	poder	 ter	agora...	então	

eles	fazem	(N.B.S.C.).	

	

	 A	 fala	 acima	 reforça	 a	 ideia	 do	 consumo	 instantâneo	 que	 está	 socialmente	

disseminado,	 que	 ao	 influenciar	 os‐as	 adolescentes,	 provoca	 neles	 o	 desejo	 de	

satisfação	imediata	e	 indisposição	em	esperar	a	aquisição	de	certos	bens	no	futuro.	

Para	as	agentes	esse	consumo	também	carrega	o	sentido	de	que,	para	o	adolescente,	

isso	 possibilita	 uma	 maior	 projeção	 de	 sua	 imagem,	 conferindo‐lhe	 a	 visibilidade	
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social	que	outrora	 lhe	é	negada.	O	ato	 infracional,	nesse	sentido,	 servirá	para	obter	

não	só	um	bem	específico,	mas	um	status	social.	

	

E	o	mundo	hoje	vive	de	quê,	principalmente	o	nosso	Brasil,	que	se	usa	

muito	a	palavra:	OS‐TEN‐TA‐ÇÃO?	Essa	palavra	é	pesada,	é	difícil	de	

ser	 trabalhada,	 no	 qual	 eu,	 particularmente,	 não	 concordo;	 porque	

isso	atrapalha	muito.	O	que	que	as	músicas	falam?	De	ostentação!	É	o	

carrão,	 é	 a	motona,	 é	 uma	 corrente	 de	 ouro	 no	 pescoço	 que...	mais	

você	 tem	dificuldade	pra	 carregar	a	 corrente	do	que	o	 corpo.	Não	 é	

assim?	É	um	tênis	muito	caríssimo,	que	é	da	moda,	que	eles	gostam	de	

olhar,	que	é	um	Mizuno...	um	Mizuno	que	é	1.000	reais	ou	mil	e	tanto,	

né?	Então	os	olhos	dele	brilham,	né?	As	altas	festas	de	luxo	padrão,	que	

é	muito	whisky	e	por	aí	adiante.	(J.S.P.).	

	

	 A	 disseminação	 dessa	 cultura	 de	 ostentação,	 para	 empregar	 um	 termo	

utilizado	pelas	agentes,	favorece	o	envolvimento	de	jovens	com	atos	infracionais.	Isso	

porque,	 na	 visão	 delas,	 os‐as	 adolescentes	 que	 estão	 nas	 condições	 sociais	

mencionadas	acima,	vão	se	envolver	com	grupos	de	jovens	que	mediam	suas	relações	

pelo	paradigma	da	 chamada	 “ostentação”.	Nesse	meio,	 eles	 obterão,	de	 forma	 ilícita,	

bens	materiais	que	promovem	sua	imagem.	Assim,	a	ideia	de	“más	companhias”	é	um	

dos	 elementos	que	 se	 associam	ao	 fator	da	 “família	desestruturada”	para	 explicar	 o	

envolvimento	de	adolescentes	com	atos	infracionais.	

	

As	 influências	 pra	mim	 são	 as	maiores	 causas,	 as	más	 influências.	

Aqui	 mesmo	 dos	 meninos	 que	 eu	 observo,	 muitas	 mães	 que	 eu	

converso,	 falam	 que	 se	 não	 fosse	 o	 fulano	 que	 o	 menino	 está	

envolvido...	 “eu	 saio	 do	 setor,	 ele	 volta	 para	 o	 setor,	 pras	 más	

companhias”.	 Traficante	 faz	 proposta	 e	 ele	 vai	 e	 aceita,	 entendeu?	

“Tento	 tirar	meu	 filho	 desse	 lugar,	mas	 essas	 pessoas	 levam	 ele	 pro	

buraco,	 ele	 quer	 ir	pro	 buraco”,	 “se	meu	 filho	 estivesse	 vivendo	 com	
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pessoas	melhores,	ele	não	estaria	assim”.	A	família	culpa	muito	as	más	

influências.	A	gente	acaba	vendo	que	vê	por	este	lado	também	(K.L.S.).	

	

	 Segundo	 as	 técnicas,	 a	 interferência	 da	 cultura	 de	 ostentação	 sobre	 os	

adolescentes	é	agravada,	para	a	maioria	dos	casos,	em	razão	da	omissão	institucional	

do	Estado.	Os	problemas	existentes	no	 fornecimento	de	alguns	serviços	públicos	e	a	

inexistência	 do	 fornecimento	 de	 outros	 acaba	 agravando	 a	 situação	 da	maioria	 das	

famílias	 que	 sofrem	 com	 adolescentes	 em	 conflito	 com	 a	 lei.	 Assim,	 a	 ausência	 de	

políticas	e	programas	estatais	é	mais	um	dos	fatores	que,	somado	ao	fator	principal	–	

família	desestruturada	–	desenha	o	cenário	social	que	possibilita	a	incidência	de	atos	

infracionais.	

	

Isso	 daí	 é	 falta	 de	 politicas	 públicas.	 Porque	 se	 nós	 tivermos	 uma	

educação	 de	 qualidade,	 uma	 assistência	 de	 qualidade,	 uma	 saúde	 de	

qualidade,	então	assim...	a	gente	não	vai	ter	essa	demanda	tão	grande,	

que	eles	não	vão	tá	indo	pra	criminalidade,	pras	drogas.	Então	assim,	

com	 os	 nossos	 jovens	 o	 consumismo	 tá	muito	 grande	 e	 as	 famílias	

carentes,	 não	 tem	 dinheiro.	 A	 mãe	 e	 o	 pai	 trabalham	 ali	 pra	

sobreviver	 mesmo,	 pra	 dá	 conta	 do	 básico,	 necessário,	 que	 é	

alimentação.	Então	aí	com	 isso	eles	querem	um	tênis	de	marca,	uma	

roupinha	de	marca,	uma	calça,	um	boné	e	aí	vão	levando	ele	pra	esse	

lado,	pro	lado	da	criminalidade	(N.B.S.C.).	

	

	 As	 agentes	 percebem	 a	 “ostentação”,	 as	 “más	 companhias”	 e	 a	 “falta	 de	

políticas	 públicas”	 como	 elementos	 encadeados	 provocadores	 do	 ato	 infracional	 à	

medida	que	estão	ligados	ao	fator	“família	desestruturada”.	Para	se	compreender	o	que	

essas	profissionais	 querem	dizer,	 é	 indispensável	 que	 se	 traduza	o	 significado	dele.	

Percebe‐se,	pelas	falas,	que	este	fenômeno,	nas	percepções	do	grupo,	não	se	restringe	

a	 uma	 condição	 de	 classe	 específica,	 podendo	 se	 manifestar	 em	 famílias	 ricas	 e	

pobres.	Nas	falas,	não	há	criminalização	da	pobreza.	A	desestrutura	tem	a	ver	com	a	

qualidade	 do	 vínculo	 familiar.	 As	 falas	 indicam	 como	 fator	 importante	 o	
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comportamento	 dos	 pais	 e	 responsáveis,	 não	 exatamente	 a	 forma	 como	 núcleo	

familiar	está	organizado.	As	atitudes	em	relação	aos	filhos	é	que	são	apontadas	como	

fator	que	pode	desencadear	um	ato	infracional	por	parte	dos	adolescentes.	

	 O	comportamento	indisciplinado	de	adolescentes,	por	exemplo,	é	tomado	pelas	

técnicas	 como	 um	 indicador	 da	 desestrutura	 familiar.	 Não	 sendo,	 dessa	 forma,	 a	

indisciplina	o	fator	que	desestrutura	a	família.	Antes,	a	indisciplina	é	um	sintoma	de	

famílias	 não	 estruturadas.	 Por	 isso,	 as	 agentes	 entendem	que	nos	 casos	 em	que	 os	

pais,	por	algum	motivo,	não	assumem	este	papel,	a	relação	com	seus	filhos	tende	a	ser	

de	 afastamento.	 Logo,	 em	 uma	 relação	 distante,	 os	 adolescentes	 não	 desfrutarão	 de	

espaços	de	diálogos,	 o	que	desencadeará	dois	problemas	básicos.	 Primeiro,	 a	 pouca	

comunicação	entre	pais	filhos	impedirá	a	transmissão	de	valores	morais	necessários	

à	vida	em	sociedade.	Segundo,	a	ausência	dos	pais	deixa	os	adolescentes	em	situação	

de	 carência	 afetiva	 e	 apoio	 psicológico	 e	 emocional.	 Existindo	 em	 conjunto,	 estes	

fatores	 promoverão	 a	 seguinte	 situação:	 adolescentes	 em	 situação	 de	 abandono	

emocional	 tenderão	 a	 se	 aproximar	 de	 outras	 pessoas	 que	 podem	 envolvê‐los	 na	

prática	de	atos	 infracionais.	Até	que	 isso	ocorra,	estes	adolescentes	manifestaram	o	

problema	 na	 forma	 de	 indisciplinas.	 Como	 os	 pais	 não	 cumprem	 seu	 papel	

devidamente	 e	 não	 sabem	 lidar	 com	 esta	 situação	 e	 recorrem	 a	 agressões,	 os	

adolescentes	 aprofundam	 seu	 envolvimento	 com	 outros	 grupos	 sociais	 em	 que	 se	

sentem,	de	alguma	forma,	mais	acolhidos.		

	 Uma	 vez	 que	 este	 adolescente	 está	 neste	 tipo	 de	 situação,	 ele	 poderia,	 ainda,	

encontrar	 suporte	 no	 que	 é	 oferecido	 pelo	 Estado:	 educação,	 programas	 sociais,	

atenção	à	saúde	etc.	Contudo,	ao	procurar	este	tipo	de	apoio,	familiares	vão	se	deparar	

com	 a	 ineficiência	 dos	 serviços	 públicos	 e	 os‐as	 adolescentes	 vão	 se	 deparar	 com	

mais	 um	 tipo	 de	 ausência:	 a	 das	 instituições.	 Consequentemente,	 esses	 jovens	

tenderão	 mais	 uma	 vez	 a	 estreitar	 os	 laços	 com	 grupos	 já	 envolvidos	 em	 atos	

infracionais.	 E	 uma	 vez	 apreendidos	 pela	 polícia,	 passarão	 a	 responder	 pelos	 seus	

atos	no	cumprimento	das	medidas	socioeducativas.	Ali,	ele	lidará	mais	uma	vez	com	a	

indiferença	dos	poderes	do	Estado.		
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Ao	mesmo	 tempo,	 ele	 se	 vê	participante,	no	 grupo	de	 “más	 companhias”,	 de	

um	tipo	de	sociabilidade	que	não	o	ajuda,	mas	o	desafia	a	ser	melhor	que	outros	nas	

relações	sociais	que	estabelece,	o	que,	em	caso	de	êxito,	lhe	proporcionará,	em	pouco	

tempo,	vários	recursos	materiais	e	a	visibilidades	social	que	não	teve	até	então.	Esses	

adolescentes	 não	 terão	 grande	 resistência	 por	 parte	 de	 si	 próprios,	 para	 aceitarem	

esse	 tipo	 de	 influência,	 uma	 vez	 que	 a	 transmissão	 de	 valores	 por	 parte	 dos	 pais	

falhou.	Além	disso,	esses	 ideais	de	projeção	de	sua	personalidade	pela	ostentação	de	

bens	materiais	 é	 algo	 disseminado	 pela	 cultura	 atual.	 Assim,	 para	 as	 profissionais,	

encadeiam‐se	 todos	os	 fatores	necessários	para	o	envolvimento	de	adolescentes	em	

ilicitudes.	Para	as	agentes	do	meio	aberto,	portanto,	a	disposição	dos	adolescentes	em	

se	 envolver	 com	 atos	 infracionais	 não	 decorre	 de	 algo	 intrínseco	 ao	 seu	 caráter.	 O	

conflito	com	a	lei	resulta,	antes,	do	encadeamento	de	fatores	externos	à	personalidade	

desses	jovens.	

	 Vemos	 assim,	 uma	 narrativa	 que	 centraliza	 o	 papel	 da	 família	 e	 concebe	 o	

ambiente	 familiar	 como	 força	motora	 dos	 problemas	 desencadeados.	Na	 explicação	

das	 agentes,	 isso	 não	 exclui	 que	 a	 família	 seja	 afetada	 pelas	 condições	 externas	 ao	

convívio	 direto	 dos	 indivíduos,	 como	 a	 pobreza,	 a	 influência	 do	 consumismo,	 e	 o	

aliciamento	de	pessoas	já	envolvidas	em	atos	infracionais.	Estes	são	fatores,	todavia,	

se	somam	ao	principal:		o	tipo	de	convivência	na	unidade	familiar.		

Ao	mesmo	 tempo,	 elas	dizem	que	o	 restabelecimento	de	vínculo	 familiar	é	 a	

estratégia	fundamental	da	aplicação	da	medida	socioeducativa.	Contraditoriamente,	a	

família	é	o	problema	e	a	solução	dos‐as	adolescentes	em	conflito	com	a	lei,	de	acordo	

com	 a	 narrativa	 das	 agentes.	 Temos	 aqui	 uma	 equação	 que	 se	 no	 discurso	 das	

agentes	 tem	 sentido	 lógico,	 na	 prática	 esse	 raciocínio	 dificilmente	 fechará.	 Isso	

porque	se	trata	de	restabelecer	vínculo	com	a	família	sem	a	garantia	de	que	a	família	

deixou	de	ser	o	problema.	Essa	compreensão	das	agentes	do	meio	aberto	indica	duas	

coisas:	1)	as	agentes	seguem	a	orientação	geral	do	sistema	de	assistência	social	que	

determina	 as	 ações	 no	 sentido	 de	 restabelecer	 os	 vínculos	 familiares	 rompidos	 ou	

fragilizados;	 2)	Além	das	 orientações	 normativas	 do	modelo	 assistencial,	 as	 agentes	

são	orientadas	por	suas	concepções	pessoais	acerca	de	valores	familiares,	por	vezes	
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mesclados	 a	 visões	 de	mundo	 religiosas.	 O	 primeiro	 fator	 explica	 a	 necessidade	 de	

uma	atuação	profissional	que	enfatize	as	medidas	de	recolocação	dos‐as	adolescentes	

no	ambiente	familiar,	daí	a	procura	por	responsáveis	pelos	adolescentes,	os	contatos	

para	 tentativas	 de	 reaproximação	 com	 familiares	 e	 o	 apoio	 assistencial	 ao	 grupo	

atendido.	O	 segundo	explica	a	manutenção	dessa	estratégia	mesmo	sabendo	que	os	

problemas	 familiares	 não	 desaparecem	 com	 os	 auxílios	 recebidos	 e	 a	 mera	

reaproximação	 dos‐as	 adolescentes.	 Daí	 o	 esforço	 para	 ajudar	 a	 família	 aliado	 à	

condução	de	adolescentes	para	as	igrejas	quando	precisam	cumprir	a	medida	de	PSC.		

Dessa	forma,	a	aplicação	de	medidas	socioeducativas	em	meio	aberto	combina	

uma	 política	 assistencial	 com	uma	 orientação	 tradicional	 religiosa.	 Como	 resultado	

disso,	 têm‐se	 um	 funcionamento	 do	 sistema	 em	 que	 a	 orientação	 pedagógica	 de	

cunho	emancipatório	está	ausente.	O	direcionamento	dado	a	adolescentes,	quando	o	

acompanhamento	efetivamente	ocorre,	preenche	necessidades	imediatas	capazes	de	

apenas	 inseri‐los	 em	 cursos	 profissionalizantes	 que	 vão	 prepara‐los	 para	

subempregos.	Esse	é	um	processo	de	inclusão	que	mantém	esses	jovens	à	margem,	

não	sendo	capaz	de	promover	uma	educação	que	dê	condições	para	formação	de	um	

projeto	de	vida	que	faça	os‐as	adolescentes	autônomos‐as	e	sujeitos	de	direito.		

	

3.4.	A	legislação	defendida.	

	

	 As	agentes	do	meio	aberto	percebem	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	e	

o	Sistema	Nacional	de	Atendimento	Socioeducativo	como	boas	leis,	mas	que	não	são	

devidamente	 aplicadas.	 Em	 suas	 falas,	 não	 expressam	 discordância	 com	 o	 que	

conhecem	 da	 legislação	 que	 rege	 sua	 atividade.	 Entendem,	 inclusive,	 que	 são	 as	

pessoas,	 de	 modo	 geral	 que	 se	 omitem	 diante	 de	 problemas	 sociais	 que	 atingem	

crianças	e	adolescentes,	não	sendo,	dessa	forma,	insuficiência	ou	ineficiência	do	ECA	

que	provoca	ou	deixa	de	resolver	esses	problemas.		

	

Então,	pra	mim	é	uma	 lei	avançada,	é	uma	 lei	boa.	Se	realmente	ela	

fosse	ao	pé	da	 letra,	entendeu,	 cumprida,	nós	 teríamos,	 com	 certeza,	
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outra	 realidade	nesse	país.	 (...)	 então	assim,	não	 vou	 longe	não...	Lá	

perto	de	casa	tem	um	menino	de	13	pra	14	anos,	tá	trabalhando	numa	

ferragista	e	aí	eu	falo:	gente,	vou	denunciar.	Meu	irmão,	meu	marido,	

falam:	“que	que	é	isso?	mais	o	menino	trabalhar	do	que	tá	a	toa,	igual	

o	 seu	 tá	 a	 toa	 aí”...	 e	 tal.	 Então	 assim,	 eu	 to	 sendo	 covarde,	 como	

profissional,	 porque	 que	 eu	 não	 vou	 denunciar?	 Não	 é?	 Aquele	

estabelecimento	 que	 tá	 aproveitando	 o	 menino...	 tá	 pegando	 peso.	

Então	a	culpa	está	em	quem?	Em	nós.	(…)	Eu	falo:	nós	somos	covardes.	

E	 aí	 eu	 parei	 pra	 pensar:	 poxa,	 porque	 que	 eu	 não	 denuncio?	 Esse	

empresário	 tá	 errado,	 ele	 tá	 usando	 uma	 mão	 de	 obra	 barata...	 o	

menino	em	vez	de	estar	estudando,	está	lá	até	7	horas	da	noite.	Então	o	

Estatuto	ele	é	correto,	errado	somos	nós	(V.L.M.).	

	

	 Trata‐se	de	uma	concepção	diferente	daquela	observada	no	meio	fechado.	Ao	

contrário	 do	 que	 se	 pôde	 notar	 nas	 falas	 dos	 agentes	 dos	 centros	 de	 internação,	 as	

agentes	do	meio	aberto	expressam	concordância	com	o	ECA	e	o	SINASE.	Reconhecem	

que,	se	há	falhas,	isso	não	ocorre	por	causa	da	lei.	As	agentes	enxergam	as	falhas	nas	

intuições,	entendendo	que	o	problema	não	é	normativo,	mas	operacional.		Não	é	a	lei	

em	si,	mas	o	fato	dela	não	ser	aplicada	que	seria	o	defeito.	Foi	constante,	entre	elas,	o	

exemplo	das	 escolas	que	 se	 recusam	a	matricular	 adolescentes	 em	cumprimento	de	

medidas	 socioeducativas.	 As	 agentes	 entendem	 que,	 como	 previsto	 no	 ECA,	 tendo	

este	estatuto	força	de	lei,	é	incongruente	as	escolas	descumprirem	a	legislação	e	não	

matricularem	os‐as	adolescentes.	Reclamam,	ainda,	que	faltam	mecanismos	de	coação	

a	instituições	que	não	cumpram	os	preceitos.		

	

Um	 exemplo	do	ECA	 é	garantia	do	adolescente	 tá	 inserido	na	 escola.	

Aqui	 já	 tem	caso	de	adolescente,	como	eu	 te	 falei	anteriormente...	as	

escolas	 ela	 tem	 assim...	 Invés	 de	 acolher,	 elas	 querem	 ficar	 livres	 do	

problema.	 Então	 assim,	 quais	 são	 os	 pré‐requisitos	 pra	 ele	 tá	

cumprindo	a	medida?	Primeiramente,	está	sendo	inserido	na	escola.	A	

escola	 é	 a	 primeira	 a	 excluir.	 Aí	 a	 gente	 orienta	 a	 família	 ao	
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adolescente	tá	indo,	tá	efetivando	e	fazendo	a	matrícula	escolar,	então	

se	eles	não	conseguem,	nos	avisam	que	a	gente	vai	tá	intermediando	

isso	aí.	A	gente	 vai,	 liga,	 entra	 em	 contato	 com	a	 secretaria,	 faz	os	

contatos	 e	 tenta	 tá	 mediando	 isso...	 e	 maioria	 das	 escolas	 são	

resistentes,	 inventa	uma	desculpa:	“não	 tem	estrutura	a”...	“isso	aqui,	

aquilo	outro”...	põe	um	obstáculo	pra	não	poder	concretizar,	pra	não	

fazer	a	matrícula	do	adolescente.	Aí	o	que	 eu	acho	que	 tem	 que	 ter	

uma	determinação,	porque	o	ECA	exige	aquilo	(T.R.G.).	

	

Dessa	 forma,	 as	 agentes	 percebem	 as	 falhas	 menos	 nas	 leis	 e	 mais	 nos	

responsáveis	por	aplicá‐la.	Esse	é	o	caso	do	 Juizado	da	 Infância	e	da	 Juventude,	que	

seria	 a	 instituição	 competente	para	 exigir	 o	 cumprimento	da	 legislação.	As	 agentes	

percebem	um	descaso	 institucionalizado	pelos	adolescentes.	Para	elas,	 se	a	 lei	não	é	

devidamente	aplicada	o	sistema	deixa	de	ser	protetivo.	As	consequências	disso,	para	

os‐as	adolescentes,	chegam	a	ser	mais	graves	do	que	aparentam	inicialmente,	como	

narrado	pelas	agentes.		

	

Igual	mesmo	um	adolescente	que	ele	 tava	praticando	atos.	Aí	a	mãe	

dele	 encontrou	 arma	 dentro	 de	 casa,	 carregada	 e	 tudo.	 E	 ficou	

desesperada:	“ah	o	que	que	faço	com	o	meu	filho?”	Aí	eu	falei:	“quando	

é	assim	a	gente	 tem	que	denunciar,	porque	é	porte	 ilegal	de	arma”...	

ainda	mais	que	tinha	criança	pequena	na	casa.	Aí	a	gente	comunica	

pro	juizado	e	não	tem	nenhuma	resposta.	Aí	a	mãe	naquele	desespero,	

faz	 a	 deúncia	 e	 tudo	 e	 fica	 por	 isso	 mesmo.	 Aí	 o	 filho	 continua	

cometendo	os	atos.	Aí	de	repente	a	polícia	vai	e	 troca	de	 tiro	e	vai	e	

mata	o	filho	dela.	Aí	nenhuma	resposta	do	juizado,	nem	nada.	(...)	Igual	

um	outro	que	tava	sendo	ameaçado	de	morte	e	tudo,	levou	dois	tiros.	

Aí	a	gente	comunicou	pro	juiz	e	tudo.	Aí	falando	das	passagens,	que	o	

pai	dele	não	 quis	deixar	 ele	 estudar	mais	por	 causa	da	 onde	 que	 ele	

recebeu	 o	 tiro	 foi	 na	 escola,	 que	 ele	 tava	 sendo	 ameaçado	 por	
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traficante	e	tudo.	Aí	o	juizado	falou	nada!	O	juizado	não	tem	nenhuma	

resposta	nem	nada!	(K.L.S.).	

	

	 Essa	 é	 uma	 visão	diferente	do	meio	 fechado,	 que	 vê	 o	 problema	no	 suposto	

excesso	 de	 proteção.	 No	 meio	 aberto,	 antes,	 a	 preocupação	 é	 com	 o	 descaso	 de	

algumas	instituições	públicas	que	deveriam	formar	uma	rede	de	apoio,	como	escolas	e	

hospitais.	Em	relação	à	indiferença	de	alguns	órgãos,	as	condições	das	agentes	e	dos	

adolescentes	se	aproximam,	posto	que	ambos	os	grupos	estão	sujeitos	a	esse	descado	

por	parte	das	instituições.		

As	profissionais	percebem	também,	que	em	outras	circunstâncias	o	problema	

não	 está	 na	 falta	 de	 aplicação	 da	 legislação,	mas	 no	 uso	 equivocado	 da	 lei.	 Entre	 as	

agentes,	 é	 comum	 que	 algumas	 sentenças	 proferidas	 pela	 autoridade	 judiciária	

deixem	 dúvidas	 quanto	 aos	 critérios	 adotados	 nos	 julgamentos.	 Elas	 demonstram	

dificuldades	 em	 compreender	 quais	 são	 bases	 em	 que	 se	 sustentam	 as	 decisões	 do	

poder	judiciário.	

	

Então	 assim,	 tem	 alguns	 que	 eu	 acho	 que	 a	 juíza	 assim	 tem	 um	

equívoco.	Um	exemplo,	eu	recebi	tem	mais	ou	menos	um	mês	e	meio...	

eu	 recebi	 quatro	 adolescentes,	 eles	 pegaram	 e	 picharam	 a	 sala	 da	

escola	com	tinta	guache,	assim,	brincando...	tava	com	pintura	lá	e	eles	

começaram	a	pintar	a	parede	da	escola	com	tinta	guache	(...)	a	juíza	

deu	seis	meses	de	medida	e	oito	hora	semanais!	E	teve	um	adolescente	

meu	 que	 já	 foi	 tentativa	 de	 homicídio,	 então	 já	 feriu	 o	 outro	

gravemente,	pegou	dois	meses	quatro	horas	semanais!	Então	eu	achei	

assim,	muito	desproporcional	 com	o	ato	 cometido.	Então	assim,	pra	

aquele	que	deveria	ter	uma	medida	mais	dura,	maior...	não	deu.	Já	os	

outros,	esses	quatro	adolescentes...	(V.L.M.).	

	

	 Observamos,	 desse	modo,	 que	 o	 grupo	 de	 profissionais	 do	meio	 aberto	 tem	

uma	 leitura	 da	 legislação	 que	 a	 percebe	 como	 ausente;	 entendendo	 que	 isso	 não	

decorre	de	uma	característica	da	própria	lei,	mas	das	falhas	institucionais	em	aplicá‐
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la.	 Todavia,	 em	 razão	 da	 confusa	 leitura	 das	 decisões	 tomadas	 pelos	 juízes	 ao	

estabelecer	que	medidas	os‐as	adolescentes	devem	cumprir,	as	agentes	sugerem	que	a	

Liberdade	 Assistida	 e	 Prestação	 de	 Serviço	 à	 Comunidade	 deveriam	 ser	 concebidas	

pela	legislação	em	posições	inversas.	Elas	fazem	uma	leitura	do	ECA	entendendo	que	a	

LA	é	uma	medida	tida	como	mais	sancionatória	que	a	PSC.	Porém,	acreditam	que,	na	

verdade,	a	PSC	é	mais	sancionatória.	

	

Eu	acho	 interessante	que	 lá	no	ECA	 vem	 falando	assim	das	medidas	

socioeducativas	existentes	e	vem	colocando	numa	ascendência,	então	

coloca	 advertências	 ai	 depois	 vem	 a	 PSC	 e	 depois	 vem	 a	 LA	 e	 tudo.	

Então	a	LA,	segundo	o	ECA,	é	um	pouco	mais	forte,	vamos	dizer	assim,	

do	que	a	PSC.	Eu	acho	hoje	que,	no	modelo	que	está,	que	a	PSC	é	mais	

forte	do	que	a	LA,	no	sentido	de	alcançar	os	objetivos	que	a	gente	se	

propõe	(T.R.G.).	

	

	 A	ideia	que	predomina	entre	as	profissionais	é	a	de	que	a	PSC	tem	caráter	mais	

sancionatório	por	exigir	do‐a	adolescente	a	realização	de	uma	atividade	laboral.	Para	

elas,	 isso	confere	à	medida	duas	vantagens	em	relação	à	medida	de	LA.	Primeiro,	ela	

envolve	 o‐a	 adolescente	 com	 o	 trabalho,	 que	 elas	 acreditam	 ter	 um	 caráter	

disciplinador	 e	 dignificante;	 segunda,	 ela	 força	 o‐a	 adolescente	 a	 fazer	 algo	 de	

concreto,	 que	 pode	 ser	 visto	 como	 um	 pagamento	 pelo	 seu	 ato,	 por	 devolver	 à	

sociedade	algo	real,	em	compensação	a	seu	ato	infracional.		

	

O	 caráter	 da	medida,	 ela	 não	 é	 punitiva,	 é	 educativa.	Mas	 desde	 a	

limpar,	 organizar,	 varrer	 um	 pátio,	 ali	 também	 tem	 um	 caráter	

educativo,	porque	a	gente	 faz	 isso	em	 casa	 também...	então	a	gente	

organiza	 a	 nossa	 casa,	 organiza	 onde	 a	 gente	 vive.	 Então	 assim,	 o	

caráter	é	esse...	ser	educativo	(M.I).	

	

A	medida	de	LA,	por	sua	vez,	exige	uma	mudança	de	comportamento,	em	que	

o‐a	adolescente	tem	de	realizar,	disciplinadamente,	um	conjunto	de	tarefas	que,	para	
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as	profissionais,	já	seriam	de	sua	obrigação.	É	importante	ressaltar,	todavia,	que	elas	

não	desprezam	esta	medida,	 considerando‐a	 importante	em	certos	casos.	A	questão	

para	 as	 agentes	 é	 de	 eficiência	 na	 aplicação	 da	 medida.	 Para	 elas,	 a	 PSC	 facilita	 o	

acompanhamento,	dado	que	a	exigência	do	trabalho	a	ser	realizado	pela‐a	adolescente	

força‐os	a	cumprirem	uma	rotina	de	atividades	em	um	lugar	específico;	o	que	torna	

mais	fácil,	para	as	elas,	localizá‐los.	

	

Porque	a	PSC	o	adolescente	tem	que	ir	lá	na	instituição	cumprir	uma	

carga	 horária,	 então	 lá	 na	 instituição	 ele	 tá	 tendo	 contato	 com	 o	

orientador	local	dele,	ele	tá	tendo	contato	com	a	realidade	diferente	da	

casa	dele,	 lá	do	setor	dele	onde	ele	tem	os	amigos,	tem	a	droga,	e	vida	

ali.	Então	é	uma	realidade	diferente.	E	o	orientador	local,	ele	tem	esse	

objetivo	também	de	conversar	com	esse	adolescente	todos	os	dias	que	

ele	for	lá,	pra	ter	esse	acompanhamento.	Já	o	adolescente	que	tá	em	LA	

mal	eu	consigo	ligar	pra	ele,	mal	eu	consigo	ir	na	casa	dele,	então	que	

Liberdade	Assistida	é	essa?	Assistida	porque	quem?	(H.R.R.).	

	

	 Vimos	que	para	as	agentes	do	meio	aberto	o	trabalho	e	os	valores	familiares	

são	os	 elementos	que	balizam	a	 aplicação	da	medida	 socioeducativa.	Nesse	 sentido,	

acreditam	que	seu	trabalho	deve	restabelecer	o	vínculo	de	adolescentes	com	a	família	

e	 promover	 sua	 inserção	 no	mercado	 de	 trabalho.	 Se	 isso	 não	 tem	 sido	 feito	 como	

deveria,	atribuem	o	problema	não	ao	ECA	ou	ao	SINASE,	mas	às	instituições	que	não	

os	 cumprem	 como	 deveria.	 Alertam,	 ainda,	 que	 esse	 fato	 coloca	 em	 risco	 os‐as	

adolescentes,	 uma	 vez	 que	 impede	 o	 sistema	 de	 ser	 devidamente	 protetivo.	 Essa	 é	

uma	 compreensão	 do	 sistema	 socioeducativo	 e	 do	 problema	 de	 envolvimento	 de	

jovens	em	atos	infracionais	que	é	próprio	do	meio	aberto.	O	fato	de	estarem	livres	de	

um	modelo	prisional	em	suas	instituições	permite	a	essas	agentes	estabelecerem	uma	

interação	mais	humana	com	os‐as	adolescentes.	Fica	mais	claro	agora,	o	efeito	de	se	

estabelecer	nessas	instituições	um	regime	de	funcionamento	que	seja	carcerário.		
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	 Isso	pode	ser	observado	na	percepção	que	as	agentes	do	meio	aberto	têm	dos‐

as	 adolescentes,	 uma	 vez	 que	 ela	 difere	 da	 representação	 que	 os	 agentes	 do	meio	

fechado	 fazem	 desses	 jovens.	 Nota‐se,	 pelas	 falas	 das	 profissionais	 do	meio	 aberto,	

que	o	sentido	de	suas	ações	não	é	orientado	pela	lógica	da	sujeição	criminal.	Não	é	a	

suspeição	 e	 a	 incriminação	 que	 condicionam	 o	 tratamento	 que	 dispensam	 aos	

adolescentes.	Isso	é	visto	pela	ausência	de	medo	na	narrativa	de	suas	interações	com	

os‐as	 jovens	 e	 pela	 abertura	 a	 uma	 convivência	 que	 se	 estenda	 para	 além	 do	

atendimento	 institucional.	 Além	 disso,	 foi	 observado	 que	 na	 concepção	 delas	 a	

responsabilização	 pelo	 ato	 infracional	 deve	 ser	 compartilhado	 pela	 família	 e	 pelas	

instituições.	 Assim,	 entendem	 que	 a	 medida	 socioeducativa	 não	 deve	 ser	 punitiva,	

ainda	que	exija	rigor	disciplinar.	

	 A	orientação	predominante	é	da	 lógica	assistencial.	Adolescentes	são	vistos	a	

partir	de	suas	carências	e	o	trabalho	das	agentes	se	direciona	a	atendê‐las.	Entretanto,	

vimos	no	primeiro	capítulo	que	esse	esforço	produz	resultados	limitados	e	possibilita	

efeitos	 negativos.	 Isso,	 por	 conta	 sub‐remuneração,	 do	 trabalho	 voluntário	 e	 da	

formação	voltada	para	subempregos.	Fatores	estes	que	reproduzem	as	desigualdades	

sociais.	Por	esse	motivo,	apesar	das	vantagens	do	acolhimento	assistencial	do	meio	

aberto,	 não	 se	 pode	 ignorar	 que	 seus	 efeitos,	 no	 longo	 prazo,	 são	 de	 uma	 inclusão	

marginal.		

	 O	meio	aberto	também	pode	ser	visto	como	um	establishment,	no	sentido	de	

Elias	 e	 Scotson	 (2000).	 Basta	 que	 consideremos	 o	 fato	 de	 serem	 profissionais	 que	

atuam	 com	 atribuições	 que	 lhes	 permitem	 fazer	 uso	 de	 mecanismos	 de	 poder	 e	

controle	sobre	os‐as	adolescentes	e	seus	familiares.	As	agentes,	por	exemplo,	podem	

condicionar	 a	 concessão	 de	 benefícios	 sociais,	 instituindo	 o	 andamento	 prático	 da	

medida	 socioeducativa	 e	 regulando	 a	 ação	 dos‐as	 jovens	 acompanhados‐as.	 A	

estrutura	institucional	e	a	atuação	das	profissionais	fornecem	elementos	satisfatórios	

para	que	o	meio	 aberto	 seja	 considerado	um	establishment,	 numa	dimensão	micro	

social,	evidentemente.		

	 Nesse	 sentido,	 deveríamos	 esperar	 que	 esse	 grupo	 elaborasse	 uma	 auto‐

imagem	 tal	 qual	 Elias	 e	 Scotson	 (2000)	 observaram	 e	 nós	 observamos	 aqui	 ao	
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analisar	 o	 meio	 fechado.	 Diferente	 dos	 outros	 grupos,	 porém,	 as	 agentes	 do	 meio	

aberto	 não	 elaboraram	 um	 discurso	 de	 si	 que	 as	 considerassem	 moralmente	

superiores	aos	mais	 jovens.	Consequentemente,	 também	não	observamos	nas	 falas	

delas	uma	noção	de	que	os‐as	adolescentes	são	inferiores.	Ao	contrário	do	que	vimos	

no	 capítulo	 anterior,	 elas	 não	 formaram	uma	 concepção	 de	 grupo	 que	 se	 distingue	

pela	 estigmatização	 do	 outro.	 Podemos	 até	 perceber	 que	 as	 agentes	 enxergam	 as	

condições	 sociais	 desses	 jovens	 como	 inferior,	mas	 não	 usam	 a	mesma	 atribuição	

para	classificar	o	caráter	e	a	personalidade	deles.		

	 Cabe	 indagar,	 uma	 vez	 que	 consideramos	 a	 generalização	de	Elias	 e	 Scotson	

(2000),	 porque	 motivo	 essas	 profissionais,	 mesmo	 sendo	 um	 grupo	 de	 poder	 não	

reproduziram	 a	 lógica	 observada	 entre	 agentes	 dos	 centros	 de	 internação.	 Porque	

razão	 os	 agentes	 desses	 dois	 tipos	 de	 establishment	 produziram	 sentidos	 tão	

diferentes	 para	 suas	 ações.	 A	 resposta	 se	 encontra	 naquilo	 que	 mais	 diferencia	 o	

meio	aberto:	ele	ser	aberto!	O	que	podemos	ver	aqui	é	o	fato	de	que	uma	equipe	que	

atua	fora	das	condições	carcerárias	perceberá	a	situação	com	outra	lógica.	Um	grupo	

que	não	está	submetido	ao	regime	prisional	poderá	construir	outra	forma	de	perceber	

os‐as	 adolescentes	 que	 se	 envolveram	 em	 atos	 infracionais.	 Essa	 é	 mais	 uma	

evidência	 de	 que	 a	 privação	 da	 liberdade	 pelo	 aprisionamento	 humano	 exige	 uma	

estrutura	 institucional	 que	 configura	 uma	 maneira	 particular	 de	 interação	 entre	

grupos	 sociais.	 Vimos	 que	mesmo	 sendo	 dois	 grupos	 de	 poder,	 os	 agentes	 de	 cada	

meio	 atribuem	 sentidos	 diferentes	 às	 suas	 ações,	mesmo	que	 o	 trabalho	 de	 ambos	

seja	o	de	lidar	com	os	mesmo	adolescentes.	

	

	

Conclusão	
________________________________________________________________	
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	 Os	 resultados	 da	 pesquisa	 com	 agentes	 do	 sistema	 socioeducativo	 em	 meio	

aberto	 e	 fechado	mostram	diferenças	 entre	 esses	 dois	 grupos	 profissionais.	 Elas	 se	

manifestam	no	sentido	que	dão	ao	seu	trabalho,	na	maneira	como	se	relacionam	com	

adolescentes	em	conflito	com	a	 lei,	na	explicação	que	elaboram	sobre	as	causas	dos	

atos	 infracionais	 e	 na	 percepção	 que	 tem	da	 legislação.	Observamos	 que	 cada	 uma	

dessas	esferas	é	operada	segunda	uma	lógica	específica.	No	meio	fechado	observamos	

a	operação	da	sujeição	criminal,	enquanto	no	meio	aberto	opera	a	inclusão	marginal.	

O	modo	 distinto	 como	 cada	 grupo	 de	 agentes	 percebe	 a	 sua	 experiência	 no	

sistema	 socioeducativo	 é	 explicado	 pelo	 diferente	 tipo	 de	 funcionamento	 de	 cada	

espaço.	No	caso	do	meio	fechado,	observamos	um	regime	prisional;	sendo	o	cárcere	o	

fator	 determinante	 para	 a	 configuração	 de	 uma	 lógica	 da	 sujeição	 criminal.	 O	

disciplinamento	 constante	 combinado	 com	 a	 permanente	 suspeição	 em	 relação	 ao	

comportamento	 dos‐as	 adolescentes	 incrimina	 informalmente	 esses	 jovens	 no	

cotidiano	 dos	 centros	 de	 internação.	 Já	 no	meio	 aberto,	 é	 a	 política	 assistencial	 de	

inserção	precoce	no	mercado	de	trabalho	o	 fator	determinante	da	 lógica	da	 inclusão	

marginal.	 Observamos,	 nesse	 caso,	 que	 o	 acompanhamento	 pedagógico	 não	 tem	 a	

mesma	ênfase	que	as	medidas	de	assistência	social.	

Percebemos	 ainda	 que	 apesar	 de	 os‐as	 agentes	 reproduzirem	 esses	 dois	

fenômenos,	 não	 há	 por	 parte	 deles‐as	 a	 intenção	 de	 agir	 no	 sentido	 de	 impor	 a	

sujeição	 criminal	 ou	 a	 inclusão	 marginal.	 Vimos	 que	 para	 esses	 profissionais	 o	

trabalho	 realizado	 é	 o	 trabalho	 possível	 e	 a	 responsabilidade	 por	 não	 conseguir	

cumprir	as	previsões	da	legislação	não	deve	se	restringir	a	seu	grupo.	Para	eles‐as,	as	

instituições	 governamentais	 e	 as	 famílias	 dos‐as	 adolescentes	 são	 os	 principais	

responsáveis.	A	família	é	a	culpada	pela	incidência	de	atos	infracionais	e	o	Estado	é	o		

Estado	 é	 o	 responsável	 pelo	 sistema	 socioeducativo	 não	 ser	 capaz	 de	 ressocializar	

como	deveria.	

Para	 compreendermos	 melhor	 as	 diferenças	 entre	 os	 dois	 grupos,	 vamos	

comparar	 as	 quatro	 dimensões	 da	 experiência	 dos	 profissionais	 consideradas	 no	

estudo.	Lembrando	que	são	elas:	1)	condição	de	trabalho;	2)	relação	com	adolescentes;	

3)	atos	infracionais;	4)	legislação	vigente	(ECA	e	SINASE).	Os	resultados	obtidos	são	as	
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diferenças	 observadas	 na	 forma	 como	 cada	 um	 dos	 grupos	 de	 agentes	 percebe	 e	

compreende	cada	uma	dessas	dimensões	de	sua	experiência	no	sistema.	

	

Quadro	4.	Comparação	Meio	Fechado	e	Meio	Aberto.	

	 Meio	Fechado	 Meio	Aberto	

Condição	de	

trabalho	

Infraestrutura	precária, regime	

degradante,	ambiente	de	assédio	

constante.	

Escassez	de	recursos	materiais	e	

baixa	remuneração.	Ambiente,	

contudo,	sem	conflitos.	

Relação	com	

adolescentes	

Conflituosa.	Adolescentes	

representam	ameaça	e	perigo.	

Predomina	sentimento	de	medo	e	

insegurança.	

Amigável.	Há	empatia	e	

identificação	com	as	dificuldades	

de	dos‐as	adolescentes	e	

familiares.	Os‐as	jovens	não	

representam	perigo.	

Atos	infracionais	 Famílias	e	Estado	são	os	principais	

responsáveis	pela	incidência.	A	

família	porque	não	educou	

adequadamente	e	o	Estado	porque	

não	coibiu	e	não	pune	corretamente	

Problemas	familiares	é	o	principal	

motivo	das	ocorrências.	A	

responsabilidade	do	Estado	se	dá	

por	não	promover	justiça	social.	

Legislação	 Atrasada	e	ineficaz.	Adolescentes	

mudaram	e	estão	mais	violentos,	

enquanto	a	lei	é	muito	protetiva	e	

pouco	punitiva.	

Avançada	e	eficiente.	Se	o	sistema	

tem	problemas	é	porque	a	

legislação	não	tem	sido	aplicada	

corretamente.	

	

	

Os	relatos	de	agentes	do	meio	fechado	e	aberto	a	respeito	do	seu	trabalho	têm	

similaridades	e	divergências.		As	falas	se	aproximam	quando	se	trata	de	questionar	as	

condições	e	a	 infraestrutura	dos	espaços	e	se	distanciam	quanto	aos	problemas	que	

incomodam	no	cotidiano.	São	pelas	reclamações	de	fatos	rotineiros	que	entendemos	
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porque,	apesar	de	problemas	nas	duas	esferas	do	sistema,	o	meio	fechado	é	marcado	

pelo	 conflito	e	hostilidade,	enquanto	o	meio	aberto	permite	a	 convivência	 tranquila	

entre	adolescentes	e	agentes.	

Agentes	 do	 meio	 fechado	 reclamam	 duramente	 da	 condição	 insalubre	 dos	

centros	 de	 internação.	 A	 precariedade	 do	 espaço	 físico	 torna	 o	 espaço	 inadequado	

para	os‐as	adolescentes.	Os	problemas	estruturais	motivam	os‐as	jovens	a	reagirem	de	

forma	agressiva	a	diversas	situações	do	cotidiano,	uma	vez	que	suas	necessidades	não	

são	 atendidas	 de	 modo	 satisfatório.	 Além	 disso,	 estão	 submetidos	 a	 um	 regime	

prisional	 indevido,	que	amplia	as	chances	de	um	comportamento	violento.	Esse	 fato	

torna	a	relação	de	agentes	e	adolescentes	conflituosa.		

Os	 próprios	 agentes	 do	 meio	 fechado,	 por	 sua	 vez,	 estão	 submetidos	 ao	

controle	 e	 vigilância	 do	 cárcere.	As	 revistas	 na	 entrada	 dos	 centros	 de	 internação,	 a	

manutenção	de	seus	objetos	pessoais	 trancados	e	vigiados,	são	práticas	próprias	do	

cárcere.	Os	agentes,	entretanto,	tomam	esses	procedimentos	como	violações	de	seus	

direitos,	o	que	é	verdadeiro,	quando	se	considera	a	legislação.	Para	os	profissionais	dos	

centros	 de	 internação,	 todavia,	 esse	 problema	 não	 decorre	 do	 fato	 de	 estarem	

submetidos	irregularmente	a	um	regime	prisional.	Antes,	o	grupo	atribui	aos	gestores	

do	 sistema	 a	 imposição	 desses	 procedimentos,	 como	 uma	 forma	 de	 retaliação	 aos	

agentes	que	atuaram	politicamente	reivindicando	direitos.	

Dessa	 forma,	 tem‐se	 uma	 combinação	 de	 más	 condições	 estruturais	 dos	

centros	 de	 internação	 com	 um	 funcionamento	 indevidamente	 similar	 ao	 regime	

prisional.	 Disso	 resulta	 um	 ambiente	 hostil	 em	 que	 as	 relações	 dos‐as	 agentes	 são	

conflituosas,	 tanto	 com	 adolescentes	 quanto	 com	 os	 gestores.	 Assim,	 o	 cárcere	 é	 o	

elemento	determinante	das	tensões	na	relação	dos‐as	agentes	com	adolescentes	e	com	

sua	chefia.	

Entre	 as	 agentes	 do	meio	 aberto	 os	 questionamentos	 sobre	 as	 condições	 de	

trabalho	 também	 foram	 constantes.	 As	 profissionais	 lamentaram	 a	 escassez	 de	

material	 para	 realizarem	 suas	 atividades	 e	 de	 carros	 para	 visitarem	 os‐as	 jovens	

atendidos‐as.	 Outra	 reclamação	 contundente	 diz	 respeito	 à	 omissão	 de	 outras	

instituições	públicas	que	deveriam	auxiliar	o	trabalho	socioeducativo,	como	escolas	e	
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unidades	 de	 saúde.	 As	 agentes	 se	 queixam	 de	 parte	 dos	 seus	 esforços	 não	 serem	

aproveitados	 por	 que	 algumas	 instituições	 não	 acolhem	 seus	 encaminhamentos,	

consequentemente,	adolescentes	e	familiares	são	prejudicados.	

Essas	 limitações,	 entretanto,	 não	 são	 suficientes	 para	 tornar	 o	 ambiente	

degradante	 e	 hostil,	 como	 no	 caso	 dos	 centros	 de	 internação.	 O	 funcionamento	 do	

meio	aberto,	apesar	das	falhas	estruturais,	permite	uma	interação	amistosa	entre	os‐

as	profissionais	e	adolescentes	acolhidos‐as.	As	dificuldades	enfrentadas	pelas	agentes	

do	meio	aberto	não	impedem	que	elas	desenvolvam	uma	relação	amigável	com	os‐as	

jovens.	 Isso	 é	 possível,	 em	parte,	 por	 que	 não	 há	 um	 regime	disciplinar	 similar	 ao	

prisional	estabelecendo	as	condições	de	funcionamento	das	unidades	de	atendimento	

do	meio	aberto.	

A	 iminência	 de	 conflitos	 define	 o	 cotidiano	 das	 relações	 dos‐as	 agentes	 com	

adolescentes	no	meio	fechado.	As	más	condições	do	centro	de	internação	e	o	número	

reduzido	 de	 funcionários	 são	 justificativas	 para	 atuarem	 no	 sentido	 de	 conter	 as	

indisciplinas,	 mesmo	 que	 elas	 nem	 tenham	 ocorrido.	 Isso	 supostamente	 evitaria	

situações	conturbadas	em	proporções	ainda	maiores.	Estabelecem,	por	esse	motivo,	

regras	próprias	que	não	estão	necessariamente	previstas	em	lei,	mas	correspondem	

ao	que	os‐as	agentes	julgam	necessário.	Essas	regras,	por	sua	vez,	têm	por	finalidade	

conter	 a	 possível	 agressividade	 e	 manter	 a	 ordem.	 Assim,	 o	 atendimento	 à	

necessidades	básicas	dos‐as	adolescentes	deixa	de	ser	prioridade	do	trabalho,	 ficando	

submetido	à	necessidade	de	imposição	do	regime	disciplinar	prisional.	

Nesse	espaço	de	conflitos,	medo	e	insegurança	marcam	o	ritmo	da	rotina	dos‐

as	 agentes	 nos	 centros	 de	 internação.	 Adolescentes	 representam	 risco	 porque	 são	

vistos	 como	 intrinsecamente	 violentos.	 Os	 episódios	 de	 agressão	 e	 indisciplina	 são	

vistos	 principalmente	 como	 parte	 de	 sua	 personalidade	 e	 apenas	 secundariamente	

como	resultado	da	manutenção	de	 jovens	 trancados	num	ambiente	hostil.	Apesar	de	

reconhecerem	 a	 situação	 humanamente	 degradante	 a	 que	 são	 submetidos	 os‐as	

adolescentes,	 os‐as	 agentes	 atribuem	 ao	 caráter	 dos‐as	 jovens	 a	 agressividade	 que	

assistem.	Por	essa	razão,	rejeitam	a	possibilidade	de	interação	com	os‐as	adolescentes	

em	 outros	 momentos,	 fora	 dos	 centros	 de	 internação.	 A	 ideia	 de	 serem	
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posteriormente	procurados	pelos	jovens	provoca	pânico	nos‐as	profissionais.	Assim,	

observamos	que	as	tensões	e	conflitos	vivenciados	pelos‐as	agentes	não	se	limita	ao	

espaço	 carcerário;	 antes,	 seus	 efeitos	 extrapolam	 esse	 limite	 e	 afetam	 a	 vida	 a	 sua	

vida	pessoa.	

Há	 contínuo	 esforço	 dos‐as	 agentes	 do	 meio	 fechado	 em	 manter	 certo	

distanciamento,	 evitando	 a	 troca	 de	 experiência	 com	 adolescentes	 internados‐as.	

Trata‐se	de	um	recurso	subjetivo	para	lidar	com	o	desafio	de	se	manter	num	trabalho	

em	que	os	resultados	não	serão	positivos	e	a	realidade	não	pode	ser	mudada	por	quem	

atua	 diretamente	 com	 os‐as	 adolescentes.	 Estreitar	 os	 laços	 com	 esses	 jovens	

significaria	 estar	 mais	 sensível	 às	 suas	 condições	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 suportar	 a	

incapacidade	de	mudar	a	realidade	que	os	afligem.	Saber	de	sua	trajetória	para	além	

disso	 levaria	 a	 um	 compromisso	 tácito	 de	 compreender	 melhor	 o	 comportamento	

dos‐as	adolescentes.	Assim,	a	história	de	vida	desse	jovem	é	aproveitável	apenas	para	

que	o	agente	aprenda	a	lidar	com	situações	de	risco,	de	como	evitar	ser	vítima	de	um	

crime.	

No	 meio	 aberto,	 a	 relação	 de	 agentes	 com	 adolescentes	 acontece	 sob	 outra	

perspectiva.	A	 interação	com	os	adolescentes	menos	conflituosa	e	não	se	observa	a	

lógica	 da	 sujeição	 criminal.	 O	 ambiente	 não	 é	 conflitivo	 e	 não	 se	 observa	 a	

necessidade	de	imposição	de	regras	informais	para	manutenção	de	ordem	e	disciplina.	

Assim,	as	necessidades	dos‐as	adolescentes	não	ficam	em	segundo	plano	e	atendê‐las	é	

o	objetivo	do	trabalho	das	agentes.	Esse	ambiente	menos	conflituoso	é	favorecido	pelo	

fato	 de	 que	 as	 profissionais	 do	meio	 aberto	não	 reproduzem	a	 visão	 estigmatizada	

sobre	 os	 mais	 jovens.	 Entre	 elas	 não	 há	 a	 ideia	 de	 que	 esses	 adolescentes	 são	

naturalmente	maus	e	intrinsecamente	violentos.	

Por	 esse	 motivo,	 no	 meio	 aberto	 as	 agentes	 não	 precisam	 manter	 o	

distanciamento	dos	adolescentes,	como	vimos	no	meio	fechado.	Antes,	se	aproximar	e	

conhecer	 a	 história	 de	 vida	 dos	 adolescentes	 é	 parte	 do	 próprio	 trabalho.	 É	 uma	

necessidade	para	se	aplicar	a	medida	socioeducativa.	Aproximar	dos‐as	adolescentes	e	

de	 seus	 familiares	 é	 atividade	 rotineira.	 Isso	 permite	 o	 reconhecimento	 das	

dificuldades	enfrentadas	pelos‐as	adolescentes	e	o	acolhimento	das	agentes	pode	ser	
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orientado	de	modo	mais	claro.	Diferente	do	que	acontece	no	meio	fechado,	as	agentes	

do	meio	 aberto	 não	 relatam	medo	 e	 insegurança	 no	 convívio	 com	 os	 adolescentes.	

Além	disso,	elas	não	têm	receio	de	estabelecer	vínculos	com	os‐as	jovens,	mesmo	fora	

do	ambiente	de	trabalho.	

A	 compreensão	das	 agentes	 do	meio	 aberto	 é	 de	 que	 os‐as	 adolescentes	 são	

sujeitos	que	demandam,	antes	de	tudo,	atenção	assistencial.	Os	problemas	familiares	e	

socioeconômicos	 são	 os	 principais	 fatores	 a	 serem	 tratados.	 Assim,	 os	 aspectos	

ligados	 a	 ato	 infracional	 praticado	 ficam	 em	 segundo	 plano	 e	 o	 acolhimento	 das	

agentes	pode	ser	direcionado	às	necessidades	dos‐as	jovens	atendidos‐as.	Além	disso,	

no	meio	aberto	esse	atendimento	é	estendido	às	famílias	dos‐as	adolescentes.		

Essa	maneira	de	acompanhar	a	aplicação	da	medida	socioeducativa	observada	

entre	as	agentes	é	possível,	 em	parte,	por	que	o	meio	aberto	não	está	 submetido	a	

uma	 lógica	 de	 funcionamento	 que	 o	 obrigue	 a	 reproduzir	 o	 regime	 prisional.	 Essa	

diferença	 pode	 ser	 observada	 também	 nas	 explicações	 que	 os	 dois	 grupos	 de	

profissionais	elaboram	a	respeito	das	causas	dos	atos	 infracionais.	Os‐as	agentes	do	

meio	 fechado	 tendem	a	 dar	mais	 evidência	 para	 responsabilidades	 individuais,	 sem	

excluir,	 todavia,	 que	 o	 Estado	 e	 principalmente	 as	 famílias	 são	 os	 maiores	

responsáveis	pelo	problema.	No	meio	aberto,	as	agentes	retiram	a	responsabilidade	

individual	dos	adolescentes	e	enfatizam	as	condições	socioeconômicas	e	as	relações	

familiares	 como	determinantes	 da	 incidência	 de	 atos	 infracionais.	 Vimos	 que	neste	

aspecto	os	dois	grupos	centralizam	a	família	na	explicação	do	envolvimento	dos	mais	

jovens	 em	 ilegalidades.	 Entretanto,	 o	 modo	 como	 as	 famílias	 estariam	 envolvidas	

difere	para	cada	grupo.	Ainda	assim,	pode‐se	afirmar	que	agentes	do	meio	fechado	e	

aberto	concordam	quanto	ao	diagnóstico	do	problema.	Suas	diferenças	quanto	a	isso	

se	manifestam	quando	expressam	o	que	acreditam	ser	necessário	para	solucionar	os	

problemas	e	para	aplicar	as	medidas	socioeducativas	a	adolescentes	em	conflito	com	a	

lei.	

A	categoria	“família	desestruturada”	é	usada	pelos‐as	agentes	do	meio	fechado	

para	 sintetizar	 um	 tipo	 de	 relação	 familiar	 prejudicada	 pelo	 envolvimento	 dos	 pais	

com	uso	de	drogas,	em	que	um	dos	membros	é	alcoólatra,	em	que	o	cenário	é	marcado	
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pela	 violência	 doméstica	 e	 não	 é	 raro	 que	 um	 dos	 pais	 seja	 criminoso.	 	 Para	 os	

profissionais,	 uma	 criança	 que	 cresce	 num	 ambiente	 tão	 caótico	 como	 esse	 vai	

reproduzir	os	problemas	vivenciados.		

As	necessidades	de	bens	materiais,	estimuladas	pelo	que	chamam	de	sociedade	

consumista	é	outro	 fator	 importante	em	suas	explicações.	Novamente	a	 família	tem	

papel	 central	 no	 processo.	 Para	 os‐as	 agentes	 do	 meio	 fechado,	 a	 exigência	 dos	

adolescentes	 de	 terem	 seus	 desejos	 atendidos	 imediatamente	 não	 foi	 devidamente	

coibida	 pelas	 famílias.	 Acreditam	 que	 os	 responsáveis	 falharam	 em	 transmitir	 os	

valores	ligados	ao	trabalho	e	ao	esforço	pessoal	como	recurso	mais	importante	para	

se	obter	os	bens	desejados.	

Outro	elemento	da	explicação	dos	 fatores	que	envolvem	os	 atos	 infracionais,	

para	 os	 profissionais	 do	 meio	 fechado,	 é	 a	 gravidade	 dos	 crimes	 praticados	 pelos	

adolescentes.	 Isso	não	é	algo	que	determina	a	ocorrência	do	ato	 infracional,	mas	faz	

parte	dele.	Vimos	que	os‐as	 agentes‐as	dos	 centros	de	 internação	acreditam	que	os	

adolescentes	 estão	 cada	 vez	 mais	 agressivos	 e	 cometendo	 crimes	 mais	 violentos.	

Observamos,	 todavia,	 que	 essa	 percepção	 não	 encontra	 lugar	 nos	 registros	 de	 atos	

infracionais.	Entendemos	que	ela	é	parte	dos	efeitos	da	violência	observada	no	espaço	

carcerário,	de	conflitos	e	tensões	permanentes.			

Dessa	forma,	temos	um	quadro	de	como	os	agentes	do	meio	fechado	pensam	

os	 elementos	 que	 determinam	 a	 ocorrência	 de	 atos	 infracionais	 e	 as	 suas	

consequências.	 A	 família	 é	 a	 principal	 responsável	 por	 ele	 se	 envolver	 em	 atos	

infracionais.	Uma	vez	que	ele	tenha	praticado,	torna‐se	culpado	pelos	seus	atos.	Sendo	

colocado	no	centro	de	internação,	se	especializará	no	crime.	A	medida	socioeducativa	

não	 é	 suficiente	 para	 mudar	 seu	 comportamento,	 pois	 ele	 precisa	 de	 algo	 mais	

coercitivo	que	atividades	pedagógicas.	Agora	é	o	Estado	o	principal	responsável	pelo	

problema,	uma	vez	que	não	pune	de	forma	severa	e	adequada.	

Assim	 como	 no	 meio	 fechado,	 a	 categoria	 central	 para	 explicar	 os	 atos	

infracionais	para	as	agentes	do	meio	aberto	é	a	família	desestruturada.	Outros	fatores	

são	 considerados,	 mas	 todos	 ligados	 ao	 que	 acontece	 no	 ambiente	 domiciliar	 dos	

adolescentes.	A	compreensão	que	as	profissionais	 têm	desse	 fenômeno	diz	respeito	
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ao	relacionamento	entre	pais	e	filhos.	Para	elas,	a	boa	relação	familiar	se	dá	na	medida	

que	 os	 pais	 cumprem	 seu	 papel	 de	 transmitir	 os	 valores	morais	 e	 sociais	 a	 serem	

reproduzidos	 pelos	 adolescentes.	 São	 as	 falhas	 nesse	 processo,	 somadas	 a	 outros	

fatores	 externos	 que	 comprometem	 a	 educação	 dos	 mais	 jovens	 e	 favorecem	 o	

conflito	com	a	lei.	

Dentre	 os	 outros	 fatores,	 as	 agentes	 destacam	 o	 consumismo.	 Para	 elas,	 a	

cultura	 do	 que	 chamam	 “ostentação”,	 estimula	 os	 mais	 jovens	 a	 consumirem	

demasiadamente	e	de	 forma	supérflua.	 Influenciados	ainda	pela	mídia,	 tentam	obter	

bens	 materiais	 inacessíveis	 em	 sua	 condição	 econômica.	 A	 posse	 de	 certos	 bens	

significaria	o	reconhecimento	dos	grupos	sociais	da	mesma	idade.	Considerando	isso,	

as	agentes	entendem	que	os	adolescentes	só	são	capazes	de	enfrentar	as	frustrações	

das	 necessidades	 não	 atendidas	 se	 receberem	 dos	 pais	 os	 valores	 corretos	 que	

orientam	a	vida	para	o	trabalho	e	os	estudos.		

As	agentes	acreditam	que	as	 frustrações	dos‐as	adolescentes	se	manifestarão	

na	 forma	 de	 indisciplinas	 que	 se	 os	 pais	 não	 souberem	 lidar,	 acarretarão	 em	mais	

revolta	por	parte	dos‐as	jovens.	Nesse	sentido,	as	profissionais	entendem	a	repressão	

física	pode	piorar	o	cenário,	sendo	o	diálogo	persistente	a	melhor	alternativa	para	os	

pais.	Caso	os	 familiares	não	saibam	lidar	com	a	situação	sem	violência,	o	quadro	se	

agravará	 e	 os‐as	 adolescentes	 vão	 ficar	 mais	 suscetíveis	 aos	 assédios	 de	 pessoas	

envolvidas	com	a	criminalidade.	Assim,	as	chamadas	“más	companhias”	completam	o	

quadro	 de	 fatores	 que	 determinam	 o	 envolvimento	 de	 adolescentes	 em	 atos	

infracionais	de	acordo	com	as	agentes	do	meio	aberto.	

Ao	responsabilizar	a	família	os‐as	agentes	do	meio	aberto	e	fechado	escapam	

de	um	falso	dualismo	comum	na	discussão	sobre	o	que	determina	o	envolvimento	dos	

mais	 jovens	 em	 atos	 infracionais.	 Nas	 falas	 dos	 dois	 grupos	 não	 observamos	 uma	

responsabilização	 individual	 dos‐as	 adolescentes,	 como	 se	 eles‐as	 optassem	

deliberadamente,	 a	 partir	 de	 convicções	 estritamente	 individuais,	 cometer	 algum	

crime.	Não	há	referência	no	conteúdo	do	que	foi	dito	pelos	profissionais	que	indique	a	

crença	 na	 ideia	 de	 que	 os	 mais	 jovens	 escolhem	 por	 sua	 própria	 conta	 entrar	 em	

conflito	com	a	lei.	Ao	mesmo	tempo,	a	atribuição	de	responsabilidade	à	sociedade	em	
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geral	acontece	de	modo	parcial,	em	que	reconhecem	a	influência	de	fenômenos	como	

o	consumismo	e	ausência	de	políticas	sociais.		

A	 responsabilização	 ao	 meio	 social,	 em	 ambos	 os	 grupos	 de	 agentes,	 é	

atribuída	 ao	 âmbito	 de	 interações	 mais	 próximas	 dos‐as	 adolescentes.	 O	 primeiro	

desses	espaços	sociais	mais	próximos	aos	jovens	é	a	família,	que	tem	como	principal	

responsabilidade	 a	 transmissão	 de	 valores	 que	 orientarão	 as	 escolhas	 dos‐as	

adolescentes.	O	segundo	é	o	conjunto	de	amigos	que	se	formam	nas	relações	fora	do	

ambiente	 familiar,	 mas	 que	 são	 suficientemente	 próximas	 para	 influenciarem	 as	

escolhas	 dos‐as	 mais	 jovens.	 Dessa	 forma,	 a	 “família	 desestruturada”	 e	 as	 “más	

companhias”	são	duas	categorias	que	traduzem,	para	os‐as	agentes	do	meio	fechado	e	

aberto,	o	lócus	onde	se	podem	encontrar	a	causa	do	ato	infracional.		

Por	 esse	 motivo,	 não	 responsabilizam	 individualmente	 os‐as	 adolescentes,	

uma	vez	que	os‐as	 jovens	dependem	da	orientação	que	 receberam	dos	pais.	Não	se	

trata	 também	de	culpar	genericamente	as	 instituições	e	a	 sociedade	em	geral.	Essas	

influenciam	e	condicionam	situações	de	modo	secundário.	Além	disso,	elas	são	mais	

culpadas	por	se	omitirem	ao	coibir	o	conflito	com	a	lei	do	que	por	determinarem	ato	

infracional.	Para	os‐as	profissionais	do	meio	fechado	a	omissão	se	dá	pelo	Estado	não	

punir	severamente	e	permitir	a	reincidência.	Para	as	profissionais	do	meio	aberto	a	

omissão	se	dá	pelo	Estado	não	distribuir	adequadamente	os	bens	sociais	e	 fornecer	

serviços	públicos.	Dessa	 forma,	 os	principais	 responsáveis	pela	 conduta	 reprovável	

dos	 mais	 jovens	 são	 aqueles	 que	 podem	 influenciá‐los	 de	 forma	 mais	 íntima,	 com	

proximidade.	Esse	é	o	caso	da	família	e	dos	amigos.	

Ultrapassa	 os	 limites	 desta	 pesquisa	 compreender	 outros	 fatores,	 além	 da	

percepção	dos‐as	agentes,	que	condicionam	o	sistema	socioeducativo	a	reproduzir	a	

sujeição	 criminal	 e	 a	 inclusão	 marginal.	 Foge	 também	 ao	 escopo	 deste	 trabalho,	

analisar	as	consequências	desse	fato,	principalmente	sobre	o	grupo	mais	prejudicado,	

que	 são	 os‐as	 adolescentes	 em	 cumprimento	 de	 medida	 socioeducativa.	 Seria	

importante,	inclusive,	pesquisar	esses	efeitos	sobre	as	famílias	dos‐as	mais	jovens.		

Apesar	 das	 semelhanças	 entre	 profissionais	 do	 meio	 fechado	 e	 aberto	 em	

relação	 ao	 que	 pode	 provocar	 a	 incidência	 de	 delitos	 entre	 adolescentes,	 há	 uma	
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diferença	a	ser	destacada.	Vimos	que	a	 família	é	a	principal	categoria	na	explicação	

dos	dois	 grupos	 e	 os‐as	 adolescentes	 são	 figuras	 responsabilizadas	 em	menor	 grau.	

Entretanto,	agentes	do	meio	fechado	tendem	a	enxergar	os‐as	adolescentes	como	mais	

violentos,	atribuindo	a	agressividade	dos	atos	a	seu	caráter	ou	personalidade.	Para	os	

profissionais	 do	 meio	 fechado,	 ainda	 que	 a	 ocorrência	 de	 atos	 infracionais	 seja	

determinada	 por	 vários	 fatores	 externos	 aos	 adolescentes,	 o	 grau	 de	 violência	 que	

aplicado	no	crime	cometido	é	determinado	pelo	próprio	adolescente.	Esse	raciocínio	

não	é	observado	entre	as	agentes	do	meio	aberto,	que	não	enxergam	nos	adolescentes	

em	conflito	com	a	lei	um	caráter	mais	agressivo.	Isso	foi	visto,	inclusive,	na	abertura	

que	 essas	profissionais	 têm	 com	a	possibilidade	de	desenvolverem	um	vínculo	 com	

esses‐as	jovens	até	mesmo	fora	do	período	de	aplicação	da	medida	socioeducativa.			

Essa	diferença	na	forma	em	que	construíram	a	figura	dos	adolescentes	e	como	

explicaram	o	seu	lugar	na	incidência	de	atos	infracionais	condiciona	a	maneira	como	

cada	 grupo	 entende	 a	 legislação.	 Para	 os	 profissionais	 do	meio	 fechado,	 o	 ECA	 e	 o	

SINASE	são	leis	defasadas	porque	foram	pensadas	para	adolescentes	não	violentos,	de	

comportamento	 dócil.	 Para	 eles‐as,	 trata‐se	 de	 uma	 legislação	 que	 não	 coíbe	 o	

comportamento	mais	agressivos	dos	mais	jovens.	Contrariamente,	as	agentes	do	meio	

aberto	entendem	que	a	 legislação	é	avançada	e	os	problemas	relativos	a	ela	estão	na	

falta	 de	 sua	 devida	 aplicação.	 Para	 elas,	 o	 que	 pode	 estar	 errado	 nas	 leis	 é	 falta	 de	

garantias	maiores	que	o	sistema	socioeducativo	será	efetivamente	protetivo	e	não	só	

punitivo.	

Para	 os‐as	 agentes	 do	 meio	 fechado	 a	 legislação	 deveria	 ser	 reformulada	 de	

modo	 a	 contemplar	 duas	 necessidades.	 De	 um	 lado	 deveria	 solucionar	 problemas	

estruturais	dos	centros	de	internação,	tanto	os	físicos	quanto	os	organizacionais.	Isso	

levaria	a	uma	melhora	das	 condições	de	 trabalho.	De	outro,	 essa	mudança	 colocaria	

um	novo	marco	nas	medidas	socioeducativas,	que	se	tornariam	mais	punitivas.	Isso	

permitiria	 novas	 formas	 de	 sanções	 disciplinares	 sobre	 os‐as	 adolescentes	

internados.		

Vimos	 que,	 embora	 os	 agentes	 do	 meio	 fechado	 reconheçam	 qualidades	 no	

ECA	e	SINASE,	o	grupo	entende	que	os	aspectos	protetivos	dessas	leis	não	deveriam	
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ser	aplicados	aos	adolescentes	 infratores.	Para	esses	profissionais,	portanto,	 trata‐se	

de	leis	que	não	deveria	valer	para	todas	as	crianças	e	adolescentes.	Acreditam	que	os	

mais	 jovens	que	se	envolveram	em	atos	 infracionais	devem	ser	 tratados	em	regime	

diferenciado,	em	que	acesso	a	direitos	básicos	seriam	suspensos.	A	ideia	subjacente	é	

de	 inverter	 o	 princípio	 norteador	 do	 ECA,	 que	 coloca	 crianças	 e	 adolescentes	 como	

sujeitos	 de	 direitos.	 Na	 lógica	 dos	 agentes,	 os	 mais	 jovens	 seriam	 colocados	 na	

condição	 de	 objetos	 de	 direito	 e	 seriam	 os	 profissionais	 os	 sujeitos	 a	 aplicarem	 a	

norma	definida.	

Essa	reivindicação	dos‐as	agentes	do	meio	fechado	é	uma	tentativa	de	adequar	

a	legislação	socioeducativa	à	lógica	prisional,	que	já	é	vivida	por	eles‐as.	Isso,	ao	invés	

de	reivindicar	que	o	sistema	se	adeque	à	legislação	existente,	que	não	é	prisional.	Esse	

é	 o	 efeito	 do	 funcionamento	 dos	 centros	 de	 internação	 na	 lógica	 carcerária.	 A	

expectativa	 dos	 profissionais	 é	 de	 que	 uma	 das	 poucas	 possibilidades	 de	 mudar	 o	

sistema,	que	seria	a	aplicação	da	norma,	seja	redefinida	para	se	ajustar	ao	ambiente	

carcerário	que	eles	tanto	questionam.	

Entre	as	agentes	do	meio	aberto	a	percepção	da	 legislação	é	outra.	Livres	de	

um	espaço	que	limita	as	ações	a	um	regime	prisional,	as	profissionais	entendem	que	

o	 ECA	 e	 o	 SINSE	 são	 leis	 adequadas.	 Elas	 compreendem	 que	 as	 falhas	 do	 sistema	

socioeducativo	 não	 se	 decorrem	 de	 aspectos	 da	 legislação,	 mas	 da	 ausência	 de	 sua	

aplicação	por	parte	das	instituições.	Isso,	para	as	agentes,	representa	um	risco	grave	

de	que	o	sistema	não	seja	suficientemente	protetivo.	Esse	é	um	questionamento	que	

elas	fazem	atribuindo	responsabilidade	ao	poder	judiciário	e	a	outros	órgãos	públicos,	

como	as	escolas,	que	se	omitem	no	momento	que	devem	acolher	os‐as	adolescentes.	

O	que	haveria	de	mais	sancionatório	nas	reflexões	das	agentes	do	meio	aberto	

seria	a	sugestão	de	se	aplicar	mais	a	medida	de	Prestação	de	Serviço	à	Comunidade,	

uma	vez	que	elas	acham	que	a	muitos	adolescentes	que	cumprem	Liberdade	Assistida	

poderiam	estar	cumprindo	PSC.	Isso	decorre	da	ideia	que	as	profissionais	têm	de	que	

o	 trabalho	é	um	elemento	 importante	para	a	 educação	pessoal	 e	 ressocialização	de	

adolescentes.		

Temos	assim	um	quadro	das	diferenças	de	percepção	entre	os	dois	grupos	de	
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agentes	do	sistema	socioeducativo.	Esse	modo	distinto	de	perceber	a	realidade	vivida	

varia	de	acordo	com	o	meio	em	que	se	aplica	a	medida	socioeducativa,	se	fechado	ou	

aberto.	Para	 cada	um	dos	grupos	de	profissionais	há	uma	maneira	de	 compreender	

sua	 própria	 experiência	 de	 trabalho,	 a	 relação	 que	 se	 estabelece	 com	 do‐as	

adolescentes,	 o	 que	 acreditam	 determinar	 a	 ocorrência	 de	 atos	 infracionais	 e	 a	

opinião	sobre	a	legislação	que	rege	o	sistema.	Essas	diferentes	formas	de	concepção	

existente	 entre	o	 grupo	do	meio	 aberto	 e	 o	 do	meio	 fechado	 se	 situa	 em	 contextos	

também	diferentes	em	cada	uma	dessas	esferas	do	sistema	socioeducativo.	

No	meio	fechado,	observa‐se	a	lógica	da	sujeição	criminal,	conforme	definição	

de	Misse	(2004).	Constata‐se	isso	pela	maneira	como	agentes	percebem	adolescentes	

em	conflito	com	a	lei	e	pelo	funcionamento	dos	centros	de	internação.	Os	profissionais	

construíram	 uma	 figura	 desses	 jovens	 baseada	 na	 constante	 suspeição	 dos	 seus	

comportamentos,	 em	que	qualquer	 atitude	é	 vista	 como	possibilidade	de	agressão	e	

indisciplina.	 Isso	 acarreta	 a	 suspensão	 de	 vários	 direitos	 básicos	 desses	 jovens.	 A	

organização	das	unidades	de	 internação,	por	 sua	vez,	 se	adequa	a	essa	percepção	e	

reproduz	em	um	espaço	que	deveria	ser	educativo,	um	regime	prisional.		

No	 meio	 aberto,	 observa‐se	 a	 operação	 da	 lógica	 da	 inclusão	 marginal,	

consoante	 a	 definição	de	Demo	 (2006).	 As	 profissionais,	 neste	 caso,	 orientam	 suas	

ações	no	sentido	de	restabelecer	os	vínculos	familiares	de	adolescentes	e	direcioná‐los	

para	atividades	que	elucidem	a	importância	do	trabalho	na	sua	formação,	uma	vez	que	

enxergam	as	causas	do	problema	no	ambiente	familiar	e	na	necessidade	de	 inclusão	

social.	As	unidades	de	assistência	social	responsáveis	pelo	meio	aberto,	por	sua	vez,	

atuam	no	sentido	de	promoverem	a	inserção	de	adolescentes	no	mercado	de	trabalho	e	

em	serviços	voluntários,	deixando	o	caráter	pedagógico	das	medidas	socioeducativas	

em	 segundo	plano.	 Isso	 enfraquece	 a	possibilidade	de	que	os	mais	 jovens	 elaborem	

projetos	 de	 vida	 emancipatórios,	 que	 não	 restrinja	 seu	 universo	 profissional	 a	

empregos	sub‐remunerados.		

São	 várias	 as	 questões	 que	 envolvem	 esse	 objeto	 de	 estudo.	 São	 muitas	 as	

possibilidades	de	pesquisa	e	posterior	aprofundamento.	Pensando	nos	problemas	do	

sistema	 socioeducativo,	 especificamente,	 acredito	 que	 é	 urgente	 entendermos	 a	
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dinâmica	jurídica	desse	sistema.	Entendo	que	os	processos	judiciais	que	envolvem	o	

Ministério	 Público,	 o	 Juizado	 da	 Infância	 e	 da	 Juventude	 e	 a	 Polícia	 Civil	 guardam	

respostas	sobre	o	porquê	da	reprodução	da	sujeição	criminal	e	da	inclusão	marginal	

no	socioeducativo.	Acredito	que	a	atuação	de	promotores‐as,	juízes‐as	e	delegados‐as	

precisam	ser	pesquisadas,	 assim	como	 foi	 a	de	 agentes	que	atuam	no	atendimento	

direto	a	adolescentes.	

Considerando	 agora	 o	 problema	 sociológico	 e	 não	 o	 problema	 social,	 várias	

questões	 também	se	 fazem	 importantes	e	necessárias.	Entretanto,	destaco	uma,	das	

muitas	 que	 resultam	 deste	 trabalho,	 que	 avalio	 ser	merecedora	 de	 novos	 estudos	 e	

aprofundamento.	 Faço	 ressalvas	 quanto	 os	 limites	 de	 se	 teorizar	 isso	 sem	 novas	

pesquisas,	 mas	 ressalto	 a	 necessidade	 de	 fazê‐lo,	 como	 apontamento	 para	 análises	

futuras.	 Isso,	 respeitando	 as	 fronteiras	 da	 generalização,	 uma	 vez	 que	 reportar	 a	

observação	deste	trabalho	para	outras	realidades	trará	sempre	riscos	metodológicos.	

Há	algo	simples	que	poderíamos	ter	notado	ao	longo	de	toda	a	discussão.	Trata‐

se	do	fato	de	que,	quando	as	circunstâncias	são	críticas,	é	mais	fácil	optar	pelo	ódio.	

Nos	dois	ambientes	pesquisados,	há	um	que	é	 crítico	e	desfavorável	 a	qualquer	 ser	

humano	que	esteja	envolvido	com	a	sua	rotina.	Em	outro,	apesar	de	dificuldades,	não	

se	observa	a	hostilidade	e	violência	aguda.	Consequentemente,	a	relação	do	grupo	de	

agentes	 com	o	 seu	outro,	os	adolescentes,	 será	 radicalmente	diferente.	E	o	ódio	em	

relação	ao	outro	foi	observado	no	ambiente	prisional.		

Não	se	trata	de	classificar	os	agentes	do	meio	fechado	como	pessoas	frias	que	

repudiam	o	comportamento	do	outro	sem	motivos.	Esse	grupo	enfrenta	diariamente	

o	desafio	de	se	manter	são	num	lugar	padecedor.	Caso	os	profissionais	optassem	por	

se	aproximar	mais	dos‐as	adolescentes	e	serem	ainda	mais	sensíveis	à	sua	situação,	

eles	teriam	de	lidar	também	com	a	cobrança	por	não	conseguirem	mudar	a	realidade	

que	aflige	aqueles‐as	jovens.		

Nesse	sentido,	é	mais	fácil	colocar	o	outro	junto	com	os	elementos	que	fazem	

parte	do	problema.	É	mais	fácil	ignorar	o	quanto	eles‐as	são	vítimas	e	rotulá‐los	pelo	

ato	 infracional	 que	 praticaram.	 E	 na	 reprodução	 desse	 exercício	 de	 rotulação,	

simplifica‐se	 ainda	 mais	 e	 rotula‐se	 até	 pelo	 que	 não	 fizeram.	 Assim,	 no	 meio	 da	
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hostilidade,	 o	 recurso	mais	 simples	 é	 colocar	 o	 outro	na	 linha	do	 inimigo.	 Porque	o	

inimigo	não	deve	ter	voz,	não	deve	ter	vez,	não	tem	sentimento,	não	tem	saudade	da	

família...	 em	 síntese,	 não	 tem	 o	 que	 eu	 tenho.	 E	 se	 parecer	 que	 inimigo	 tem	 algo	

assim,	se	por	um	momento	ele	parecer	comigo,	é	mais	fácil	suspeitar,	desconfiando	de	

que	ele	se	faz	como	eu	para	receber	algo	em	troca.	

É	difícil	redimensionar	esse	raciocínio	para	outras	esferas	da	vida	social.	Fazê‐

lo,	por	aqui,	seria	arbitrário.	Mas	temos	uma	pista	a	mais	sobre	os	possíveis	motivos	

que	 levam	 grupos	 sociais	 a	 rotularem,	 a	 manterem	 suas	 relações	 na	 dicotomia	

“insiders”	e	“outsiders”.	O	que	vimos	aqui	foi	um	pouco	de	como	os	insiders	precisam	

rotular	seus	outsiders	para	dar	sentido	ao	que	fazem.	Nesse	trajeto,	descobrimos	um	

dos	 motivos	 da	 escolha	 por	 odiar	 o	 outro,	 por	 sua	 facilidade.	 Quem	 sabe,	 numa	

próxima,	descubramos	o	que	nos	levaria	às	escolhas	mais	difíceis.	
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APÊNDICE	I	
	

Dados	tabulados	a	partir	de	banco	de	
informações	da	SEMAS.	
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CREAS NORTE ENTRADAS
2012 2013

Janeiro 6 7
Fevereiro 11 5
Março 21 4
Abril 17 8
Maio 18 6
Junho 6 15
Julho 1 1
Agosto 5 5
Setembro 7 6
Outubro 10 8
Novembro 7 15
Dezembro 8 3
Total 117 83

CREAS LESTE ENTRADAS
2012 2013

Janeiro 11 3
Fevereiro 4 0
Março 4 4
Abril 11 3
Maio 1 4
Junho 3 6
Julho 0 1
Agosto 6 2
Setembro 8 3
Outubro 6 3
Novembro 4 5
Dezembro 3 5
Total 61 39
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CREAS OESTE ENTRADAS
2012 2013

Janeiro 1 4
Fevereiro 2 3
Março 15 11
Abril 15 5
Maio 12 7
Junho 9 8
Julho 5 5
Agosto 14 8
Setembro 8 3
Outubro 7 4
Novembro 7 11
Dezembro 6 8
Total 101 77
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CREAS CENTRO-SUL ENTRADAS
2012 2013

Janeiro 8 7
Fevereiro 12 7
Março 14 5
Abril 10 2
Maio 10 5
Junho 6 4
Julho 6 4
Agosto 5 3
Setembro 6 10
Outubro 10 5
Novembro 10 18
Dezembro 6 7
Total 103 77

GOIÂNIA ENTRADAS
2012 2013

Janeiro 31 24
Fevereiro 43 15
Março 73 29
Abril 66 31
Maio 52 28
Junho 36 46
Julho 18 24
Agosto 39 33
Setembro 30 43
Outubro 39 39
Novembro 42 62
Dezembro 29 38
Médias 41,5 34,3
Total (Absoluto) 498 412

CREAS NOROESTE ENTRADAS

2012 2013
Janeiro 5 3
Fevereiro 14 0
Março 19 5
Abril 13 13
Maio 11 6
Junho 12 13
Julho 6 13
Agosto 9 15
Setembro 1 21
Outubro 6 19
Novembro 14 13
Dezembro 6 15
Total 116 136
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CREAS NOROESTE DESLIGAMENTOS

2012 2013
Janeiro 0 0
Fevereiro 5 7
Março 6 11
Abril 4 23
Maio 1 14
Junho 9 10
Julho 2 14
Agosto 4 7
Setembro 11 13
Outubro 16 17
Novembro 13 8
Dezembro 6 6
Total 77 130

CREAS NORTE DESLIGAMENTOS

2012 2013
Janeiro 0 0
Fevereiro 0 2
Março 0 6
Abril 6 9
Maio 1 24
Junho 6 20
Julho 6 6
Agosto 11 1
Setembro 9 14
Outubro 0 4
Novembro 6 10
Dezembro 10 5
Total 55 101

CREAS LESTE DESLIGAMENTOS
2012 2013

Janeiro 0 0
Fevereiro 1 0
Março 2 6
Abril 9 16
Maio 3 5
Junho 6 5
Julho 7 1
Agosto 8 8
Setembro 3 7
Outubro 3 3
Novembro 12 7
Dezembro 9 10
Total 63 68
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CREAS OESTE DESLIGAMENTOS 2012 2013

Janeiro 0 0
Fevereiro 2 5
Março 3 2
Abril 8 15
Maio 1 10
Junho 1 3
Julho 3 15
Agosto 0 2
Setembro 8 11
Outubro 6 11
Novembro 4 6
Dezembro 9 4
Total 45 84

CREAS CENTRO-SUL DESLIGAMENTOS
2012 2013

Janeiro 0 8
Fevereiro 0 9
Março 4 4
Abril 6 19
Maio 7 7
Junho 10 12
Julho 8 8
Agosto 4 11
Setembro 6 5
Outubro 8 11
Novembro 17 11
Dezembro 12 12
Total 82 117

GOIÂNIA DESLIGAMENTOS
2012 2013

Janeiro 0 8
Fevereiro 8 23
Março 15 29
Abril 33 82
Maio 13 60
Junho 32 50
Julho 26 44
Agosto 27 29
Setembro 37 50
Outubro 33 46
Novembro 52 42
Dezembro 46 37
Média 26,8 41,7
Total (Absoluto) 322 500
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REINCIDÊNCIAS
2012 2013

CREAS NOROESTE 12 5
CREAS NORTE 7 5
CREAS LESTE 4 6
CREAS OESTE 5 4
CREAS CENTRO-SUL 9 16
GOIÂNIA 37 36

DESCUMPRIMENTO (Média mensal)
2012 2013

CREAS NOROESTE 20,7 43,5
CREAS NORTE 36 29,4
CREAS LESTE 8,3 18
CREAS OESTE 23,8 20.7
CREAS CENTRO-SUL 3,5 3,3
GOIÂNIA 92,3 94,2
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MEDIDAS	ACOMPANHADAS	2013	e	2012	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOROESTE 2013
PSC LA PSC+LA

Janeiro 72 182 254
Fevereiro 73 177 250
Março 72 175 247
Abril 75 166 241
Maio 76 161 237
Junho 81 161 242
Julho 85 161 246
Agosto 92 165 257
Setembro 98 169 267
Outubro 99 171 270
Novembro 106 173 279
Dezembro 105 171 276
Médias 86,2 169,3 255,5

NORTE 2013
PSC LA PSC+LA

Janeiro 60 137 197
Fevereiro 64 136 200
Março 65 134 199
Abril 66 132 198
Maio 63 119 182
Junho 62 115 177
Julho 62 110 172
Agosto 64 112 176
Setembro 64 107 171
Outubro 64 110 174
Novembro 69 116 185
Dezembro 69 114 183
Médias 64,3 120,2 184,5

LESTE 2013
PSC LA PSC+LA

Janeiro 18 69 87
Fevereiro 17 66 83
Março 17 66 83
Abril 16 54 70
Maio 15 54 69
Junho 19 55 74
Julho 19 55 74
Agosto 17 51 68
Setembro 17 48 65
Outubro 18 48 66
Novembro 19 46 65
Dezembro 19 43 62
Médias 17,6 54,6 72,2

OESTE 2013
PSC LA PSC+LA

Janeiro 42 99 141
Fevereiro 43 96 139
Março 50 99 149
Abril 46 93 139
Maio 50 86 136
Junho 55 89 144
Julho 56 77 133
Agosto 60 79 139
Setembro 56 74 130
Outubro 55 68 123
Novembro 56 73 129
Dezembro 61 77 138
Médias 52,5 84,2 136,7

CENTRO-SUL 2013
PSC LA PSC+LA

Janeiro 55 117 172
Fevereiro 55 115 170
Março 57 117 174
Abril 51 107 158
Maio 53 103 156
Junho 49 100 149
Julho 49 96 145
Agosto 46 91 137
Setembro 46 100 146
Outubro 44 95 139
Novembro 46 108 154
Dezembro 43 106 149
Médias 49,5 104,6 154,1

GOIÂNIA 2013
PSC LA PSC+LA

Janeiro 247 604 851
Fevereiro 252 590 842
Março 261 591 852
Abril 254 552 806
Maio 257 523 780
Junho 263 520 783
Julho 271 499 770
Agosto 283 498 781
Setembro 281 498 779
Outubro 280 492 772
Novembro 296 516 812
Dezembro 297 511 808
Médias 270,2 532,8 803
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NOROESTE 2012
PSC LA PSC+LA

Janeiro 51 160 211
Fevereiro 56 166 222
Março 65 172 237
Abril 69 177 246
Maio 71 187 258
Junho 74 187 261
Julho 76 189 265
Agosto 77 195 272
Setembro 74 188 262
Outubro 72 183 255
Novembro 77 180 257
Dezembro 74 181 255
Médias 69,7 180,4 250,1

NORTE 2012
PSC LA PSC+LA

Janeiro 31 114 145
Fevereiro 33 123 156
Março 43 134 177
Abril 53 135 188
Maio 59 147 206
Junho 60 146 206
Julho 61 140 201
Agosto 61 134 195
Setembro 63 130 193
Outubro 65 140 205
Novembro 67 139 206
Dezembro 63 139 202
Médias 54,9 135,1 190,0

LESTE 2012
PSC LA PSC+LA

Janeiro 27 63 90
Fevereiro 27 66 93
Março 31 65 96
Abril 31 67 98
Maio 30 67 97
Junho 26 69 95
Julho 19 69 88
Agosto 22 64 86
Setembro 21 70 91
Outubro 22 72 94
Novembro 19 67 86
Dezembro 19 63 82
Médias 24,5 66,8 91,3

OESTE 2012
PSC LA PSC+LA

Janeiro 16 68 84
Fevereiro 16 69 85
Março 22 76 98
Abril 24 82 106
Maio 32 87 119
Junho 37 91 128
Julho 39 93 132
Agosto 43 106 149
Setembro 48 101 149
Outubro 49 103 152
Novembro 51 106 157
Dezembro 51 102 153
Médias 35,7 90,3 126,0

CENTRO-SUL 2012
PSC LA PSC+LA

Janeiro 33 120 153
Fevereiro 39 126 165
Março 47 128 175
Abril 48 131 179
Maio 47 135 182
Junho 43 137 180
Julho 43 136 179
Agosto 44 137 181
Setembro 46 138 184
Outubro 50 136 186
Novembro 53 126 179
Dezembro 53 120 173
Médias 45,5 130,8 176,3

GOIÂNIA 2012
PSC LA PSC+LA

Janeiro 158 525 683
Fevereiro 181 550 731
Março 208 575 783
Abril 225 592 817
Maio 246 623 869
Junho 240 630 870
Julho 238 627 865
Agosto 247 636 883
Setembro 252 627 879
Outubro 258 634 892
Novembro 267 618 885
Dezembro 260 605 865
Médias 231,7 603,5 835,2
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ATO	INFRACIONAL	2012	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOROESTE 2012

Roubo (art. 157 CP) 40
Furto (art. 155 CP) 14
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 19
Receptação (art. 180 CP) 8
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 5
Dano (art.163 CP) 4
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 3
Homicídio (art. 121CP) 3
Lesão corporal (art. 129CP) 2
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 1
Rixa (art. 137 CP) 1
Ameaça (art. 147 CP) 1
Violação de domicílio (art. 150 CP) 1
Extorsão (art. 158 CP) 1
Venda produto pirata (art. 184 CP) 1
Desacato (art.331 CP) 1

LESTE 2012

Roubo (art. 157 CP) 20
Furto (art. 155 CP) 13
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 7
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 6
Dano (art.163 CP) 5
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 3
Vias de fato Art. 21 3
Estupro de vulnerável (art. 217-A CP) 1
Estupro (art. 143CP) 1
Ameaça (art. 147 CP) 1
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 1
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OESTE 2012

Roubo (art. 157 CP) 43
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 14
Furto (art. 155 CP) 11
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 9
Receptação (art. 180 CP) 7
Dano (art.163 CP) 5
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 4
Rixa (art. 137 CP) 4
Lesão corporal (art. 129CP) 2
Extorsão (art. 158 CP) 2
Desacato (art.331 CP) 1
Ameaça (art. 147 CP) 1
Estupro de vulnerável (art. 217-A CP) 1
Vias de fato Art. 21 1

CENTRO-SUL 2012

Roubo (art. 157 CP) 21
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 15
Furto (art. 155 CP) 11
Lesão corporal (art. 129CP) 11
Ameaça (art. 147 CP) 9
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 7
Receptação (art. 180 CP) 5
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 4
Dano (art.163 CP) 4
Apropriação indébita (art.168 CP) 2
Rixa (art. 137 CP) 1
Violação de domicílio (art. 150 CP) 1
Falsificação de documentos (art. 298 CP) 1
Vias de fato (art. 21 LCP) 1
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NORTE 2012

Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 8
Furto (art. 155 CP) 7
Roubo (art. 157 CP) 6
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 3
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 2
Dano (art.163 CP) 2
Ameaça (art. 147 CP) 1
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 1
Estelionato (art.171 CP) 1
Desacato (art.331 CP) 1
Homicídio (art. 121CP) 1

GOIÂNIA 2012
Tentativa de  homicídio 11

Roubo (art. 157 CP) 130

Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 63

Furto (art. 155 CP) 56

Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 25

Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 21

Receptação (art. 180 CP) 20

Dano (art.163 CP) 20

Lesão corporal (art. 129CP) 15

Ameaça (art. 147 CP) 13

Rixa (art. 137 CP) 6

Vias de fato (art. 21 LCP) 5
Homicídio (art. 121CP) 4
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 3
Desacato (art.331 CP) 3
Violação de domicílio (art. 150 CP) 2
Extorsão (art. 158 CP) 2
Estupro de vulnerável (art. 217-A CP) 2
Apropriação indébita (art.168 CP) 2
Falsificação de documento público (art. 304 e 311) 1
Estelionato (art.171 CP) 1
Venda produto pirata (art. 184 CP) 1
Estupro (art. 143CP) 1
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ATO	INFRACIONAL	2013	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

NOROESTE 2013

Roubo (art. 157 CP) 65
Furto (art. 155 CP) 10
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 5
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 5
Receptação (art. 180 CP) 4
Dano (art.163 CP) 3
Estupro de vulnerável (art. 217-A CP) 2
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 2
Lesão corporal (art. 129CP) 1
Estelionato (art.171 CP) 1
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 1

NORTE 2013

Roubo (art. 157 CP) 25
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 11
Furto (art. 155 CP) 3
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 2
Receptação (art. 180 CP) 2
Ameaça (art. 147 CP) 2
Lesão corporal (art. 129CP) 2
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 1
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 1
Dano (art.163 CP) 1
Homicídio (art. 121CP) 1

LESTE 2013

Roubo (art. 157 CP) 20
Receptação (art. 180 CP) 5
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 4
Furto (art. 155 CP) 4
Falsificação de documento público (art. 304 e 311) 4
Lesão corporal (art. 129CP) 3
Homicídio (art. 121CP) 3
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 1
Dano (art.163 CP) 1
Desacato (art.331 CP) 1
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OESTE 2013

Roubo (art. 157 CP) 53
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 10
Furto (art. 155 CP) 9
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 5
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 4
Homicídio (art. 121CP) 3
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 3
Receptação (art. 180 CP) 2
Desacato (art.331 CP) 2
Ameaça (art. 147 CP) 2
Dano (art.163 CP) 1
Reincidências 4

CENTRO-SUL 2013

Roubo (art. 157 CP) 35
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 17
Furto (art. 155 CP) 9
Lesão corporal (art. 129CP) 6
Receptação (art. 180 CP) 6
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 4
Homicídio (art. 121CP) 3
Estupro de vulnerável (art. 217-A CP) 3
Ameaça (art. 147 CP) 2
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 1
Dano (art.163 CP) 1

GOIÂNIA 2013

Tentativa de homicídio 1
Roubo (art. 157 CP) 198
Tráfico de drogas (art. 33 Lei 11343/06) 47
Furto (art. 155 CP) 35
Receptação (art. 180 CP) 19
Porte de drogas (art. 28 Lei 11343/06) 13
Lesão corporal (art. 129CP) 12
Dirigir sem habilitação (art. 309 CTB) 11
Homicídio (art. 121CP) 10
Dano (art.163 CP) 7
Ameaça (art. 147 CP) 6
Porte ilegal arma de fogo ( art. 10 Lei 9437/97) 6
Estupro de vulnerável (art. 217-A CP) 5
Falsificação de documento público (art. 304 e 311) 4
Desacato (art.331 CP) 3
Estelionato (art.171 CP) 1
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PERFIL	SOCIOECONÔMICO	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Renda 2012
 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia Porcentagem

0 a 1 salário mínimo 66 21 25 17 25 154 31,8

2 a 3 Salários mínimos 51 62 28 34 61 236 48,8

4 a 5 Salários mínimos 9 21 6 7 9 52 10,7

mais de 5 salários mínimos 2 14 5 12 9 42 8,7
484 100

 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia Porcentagem

0 a 1 salário mínimo 52 3 5 1 8 69 23,1

2 a 3 Salários mínimos 82 13 28 15 49 187 62,5

4 a 5 Salários mínimos 22 1 5 1 9 38 12,7

mais de 5 salários mínimos 3 0 2 0 0 5 1,7
299 100
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Beneficiários de Programas Sociais 2012 Porcentagem
 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia

Bolsa Família 12 8 1 13 6 40 10,3
BPC 3 0 0 0 0 3 0,8
PETI 0 0 0 0 0 0 0,0
Pro-jovem Adolescente 5 3 0 3 1 12 3,1
Outro 0 0 0 2 1 3 0,8
Total 20 11 1 18 8 58 14,9

Encaminhamentos 2012

 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia

Média de adolescentes frequentando a escola  84,3 51,3 28,3 78,6 131,5 374

Média de adolescentes matriculados em cursos profissionalizantes  23,3 3,7 3,5 6,3 6,9 43,7

Média de adolescentes inseridos no Mercado de Trabalho 20,9 15,1 1,75 7 5,8 50,6

Beneficiários de Programas Sociais 2013 Porcentagem
 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia

Bolsa Família 19 1 3 8 9 40 15,6
BPC 2 0 1 0 0 3 1,2
PETI 1 0 0 0 0 1 0,4
Pro-jovem Adolescente 1 0 0 0 3 4 1,6
Outro 0 0 0 4 0 4 1,6
Total 23 1 4 12 12 52 20,3
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ATENDIMENTOS	
	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Atendimentos 2012

 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia
Atendimento à família 442 1278 219 175 267 2381
Visitas domiciliares 571 417 399 212 302 1901
Contato telefônico com usuários e famílias/ responsáveis 2033 1896 903 1111 1357 7300
Contato telefônico com instituições 671 441 235 415 549 2311
Visitas Institucionais 432 434 436 180 134 1616
Nº de reuniões com os adolescentes 103 14 93 38 21 269
Nº de reuniões com as famílias 60 9 77 36 29 211

Atendimentos 2013

 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia
Atendimento à família 787 710 179 248 199 2123
Visitas domiciliares 312 244 242 240 160 1198
Contato telefônico com usuários e famílias/ responsáveis 2471 1548 1195 1638 986 7838
Contato telefônico com instituições 677 272 322 505 328 2104
Visitas Institucionais 200 167 83 63 181 694
Nº de reuniões com os adolescentes 74 8 15 16 30 143
Nº de reuniões com as famílias 70 7 19 26 30 152

Encaminhamentos 2013

 Creas Noroeste  Creas Norte  Creas Leste  Creas Oeste  Creas Centro-Sul Goiânia

Média de adolescentes frequentando a escola  65,4 49,5 13,6 22,6 92 243,1

Média de adolescentes matriculados em cursos profissionalizantes  16,9 2,9 1,3 6 13,4 40,5

Média de adolescentes inseridos no Mercado de Trabalho 16,7 8,1 1,75 9,8 13,8 50,2
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APÊNDICE	II	

	

ROTEIRO	DAS	ENTREVISTAS	

	

1. Visão	a	respeito	do	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente.	

	

2. Perspectiva	em	relação	ao	Sistema	Nacional	de	Atendimento	Socioeducativo.	

	

3. Opinião	a	respeito	da	medida	de	Prestação	de	Serviço	à	Comunidade.	

	

4. Opinião	a	respeito	da	medida	de	Liberdade	Assistida.	

	

5. O	que	identifica	como	causas	de	adolescentes	praticarem	atos	infracionais.	

	

6. Quem	 identifica	 como	 os	 principais	 responsáveis	 pelo	 envolvimento	 de	

adolescentes	em	atos	infracionais.	

	

7. Percepção	das	condições	de	trabalho.	

	

8. O	que	mais	chamou	a	atenção	quando	começou	a	trabalhar	com	medidas.	
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9. Dos	casos	que	acompanhou,	qual	se	destaca,	que	foi	marcante.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANEXO	I	

	

Dados	fornecidos	pela	Depai	(Delegacia	de	

Apuração	de	Atos	Infracionais).	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

172  

	



 

173  

	



 

174  

	



 

175  

	



 

176  

	



 

177  

	



 

178  

	



 

179  



 

180  

	



 

181  

	



 

182  



 

183  

	



 

184  

	



 

185  

	



 

186  

	



 

187  

	



 

188  



 

189  



 

190  

	



 

191  

	



 

192  

	



 

193  

	



 

194  

	

	

	

	

	

	

ANEXO	II	

	

Dados	da	Secretaria	de	Segurança	Pública	do	

Estado	de	Goiás.	
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RELATÓRIO	ESTATÍSTICO	DE	PROATIVIDADE	ESTADO	
DE	GOIÁS	

DEZEMBRO	DE	2012	
	

OCORRÊNCIAS	 jan/1 	 mar/1 abr/1 mai/1 jun/12 jul/1 ago/1 set/12 out/1 nov/1 dez/1 Total	

Homicídio	Doloso	 183	 146	 201	 203	 172	 193	 148	 225	 237	 247	 215	 256	 2426	

Homicídio	Culposo	no	Trânsito	 58	 59	 85	 70	 102	 64	 72	 100	 111	 81	 57	 75	 934	

Tentativa	de	Homicídio	 242	 264	 274	 265	 217	 217	 146	 142	 238	 210	 152	 244	 2611	

Latrocínio	 8	 7	 5	 7	 5	 10	 4	 8	 6	 4	 10	 10	 84	

Estupro	 34	 40	 62	 49	 50	 50	 20	 41	 35	 36	 36	 39	 492	

Roubo	(geral)	 2000	 1998	 2230	 3135	 2158	 2129	 2176	 2718	 2313	 2466	 2519	 2376	 28218	

Furto	(geral)	 6233	 5981	 6448	 6418	 6245	 6223	 3217	 3603	 5983	 4618	 4119	 5739	 64827	

Roubo	de	Transeunte	 1208	 1170	 1282	 1416	 1342	 1338	 522	 483	 1432	 1018	 961	 1500	 13672	

Roubo	a	Residência	 75	 60	 89	 88	 110	 85	 76	 103	 118	 113	 119	 94	 1130	

Furto	a	Residência	 1499	 1346	 1401	 1514	 1377	 1372	 1239	 1323	 1393	 1265	 1245	 1259	 16233	

Roubo	Est.	Comercial	 456	 462	 582	 469	 459	 481	 552	 697	 539	 544	 575	 508	 6324	

Furto	a	Est.	Comercial	 621	 624	 673	 692	 640	 669	 496	 548	 605	 471	 517	 634	 7190	

Roubo	de	Veículo	 556	 518	 512	 508	 514	 462	 547	 731	 627	 747	 731	 679	 7132	

Furto	de	Veículo	 410	 385	 422	 393	 426	 375	 497	 548	 424	 494	 525	 419	 5318	
Fonte:	Gerência	de	Análise	de	Informação	SSPJ/GO	–	Sistema	Delfos	

	

	

	

RELATÓRIO	ESTATÍSTICO	DE	OCORRÊNCIAS	DE	ALTA	PRIORIDADE	CIDADE	DE	
GOIÂNIA	

DEZEMBRO	DE	2012	
	

OCORRÊNCIAS	 jan/12	 fev/12	 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/12 ago/1 set/1 out/1 nov/1 dez/12 Total

Homicídio	Doloso	 41	 31	 57	 49	 38	 53	 33	 51	 51	 44	 43	 54	 547	

Homicídio	Culposo	no	 13	 14	 17	 23	 23	 17	 21	 24	 27	 26	 18	 20	 243	

Tentativa	de	Homicídio	 80	 91	 96	 73	 55	 65	 35	 40	 58	 55	 49	 62	 759	

Latrocínio	 2	 1	 0	 1	 0	 2	 0	 1	 3	 1	 0	 0	 11	

Estupro	 10	 11	 13	 10	 13	 21	 6	 8	 13	 10	 12	 8	 135	

Roubo	(geral)	 1089	 1140	 1267	 1169	 1068	 1041	 1002	 1288	 1104	 1276	 1350	 1359	 14153

Furto	(geral)	 2322	 2204	 2504	 2453	 2493	 2385	 1188	 1113	 2444	 1975	 1673	 2491	 25245

Roubo	de	Transeunte	 450	 480	 569	 603	 566	 533	 406	 517	 567	 545	 550	 674	 6460	

Roubo	a	Residência	 23	 22	 20	 33	 45	 27	 23	 33	 39	 44	 50	 34	 393	

Furto	a	Residência	 434	 332	 412	 407	 363	 327	 342	 371	 349	 367	 361	 369	 4434	

Roubo	Est.	Comercial	 223	 256	 296	 197	 157	 161	 187	 260	 163	 205	 253	 198	 2556	

Furto	a	Est.	Comercial	 241	 216	 270	 278	 259	 264	 161	 195	 267	 195	 188	 269	 2803	

Roubo	de	Veículo	 331	 332	 341	 335	 340	 305	 308	 410	 374	 418	 434	 413	 4341	

Furto	de	Veículo	 185	 189	 184	 194	 217	 207	 232	 252	 195	 222	 235	 199	 2511	

Fonte:	Gerência	de	Análise	de	Informação	SSPJ/GO	–	Sistema	Delfos	
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RELATÓRIO	ESTATÍSTICO	DE	OCORRÊNCIAS	DE	ALTA	PRIORIDADE	
ESTADO	DE	GOIÁS	
DEZEMBRO	DE	2013	

	

Fonte:	Gerência	de	Análise	de	Informação	SSPJ/GO	–	Sistema	Delfos	

	

	
RELATÓRIO	ESTATÍSTICO	DE	OCORRÊNCIAS	DE	ALTA	PRIORIDADE	

CIDADE	DE	GOIÂNIA	
DEZEMBRO	DE	2013	

OCORRÊNCIAS	 jan/1
3

fev/1
3

mar/1
3

abr/1
3

mai/1
3

jun/1
3

jul/1
3

ago/1
3

set/1
3

out/1
3

nov/1
3

dez/1
3

Total

Homicídio	Doloso	 44	 37	 55	 52	 44	 34	 58	 55	 44	 48	 59	 61	 589	

Homicídio	Culposo	no	Trânsito	 19	 14	 18	 17	 19	 14	 29	 16	 28	 17	 22	 18	 231	

Tentativa	de	Homicídio	 52	 54	 83	 51	 63	 88	 75	 76	 55	 88	 79	 73	 837	

Latrocínio	 0	 2	 2	 3	 1	 1	 2	 2	 4	 2	 5	 4	 28	

Estupro	 12	 10	 13	 7	 14	 9	 9	 6	 8	 4	 4	 8	 104	

Roubo	(geral)	 1410	 1379	 1507	 1322	 1473	 1486	 1385	 1792	 1774	 2017	 1984	 1776	 1930
5

Furto	(geral)	 2384	 2108	 2325	 2483	 2302	 2257	 2277	 2298	 1813	 1432	 2005	 2280	 2596
4

Roubo	de	Transeunte	 727	 663	 735	 822	 879	 973	 853	 793	 839	 969	 915	 805	 9973	

Roubo	a	Residência	 38	 34	 35	 54	 47	 47	 30	 38	 42	 51	 69	 50	 535	

Furto	a	Residência	 376	 270	 312	 346	 285	 287	 289	 340	 388	 415	 393	 420	 4121	

Roubo	Est.	Comercial	 261	 259	 294	 263	 242	 220	 289	 312	 276	 256	 233	 258	 3163	

Furto	a	Est.	Comercial	 234	 253	 284	 300	 252	 225	 204	 172	 134	 207	 165	 172	 2602	

Roubo	de	Veículo	 423	 388	 418	 338	 383	 426	 416	 535	 507	 624	 646	 551	 5655	

Furto	de	Veículo	 190	 161	 189	 209	 235	 233	 206	 260	 228	 269	 316	 334	 2830	

Fonte:	Gerência	de	Análise	de	Informação	SSPJ/GO	–	Sistema	Delfos	
	

	

OCORRÊNCIAS	 jan/13	 fev/13	 mar/13	 abr/1 mai/13	 jun/1 jul/1 ago/1 set/1 out/13	 nov/1 dez/13 Total	

Homicídio	Doloso	 219	 188	 257	 197	 190	 198	 200	 230	 220	 209	 238	 230	 2576	

Homicídio	Culposo	no	Trânsito	 56	 48	 68	 57	 59	 64	 89	 79	 95	 57	 60	 56	 788	

Tentativa	de	Homicídio	 201	 195	 271	 192	 204	 282	 216	 222	 234	 243	 227	 237	 2724	

Latrocínio	 10	 12	 10	 7	 5	 10	 8	 9	 4	 4	 11	 7	 97	

Estupro	 42	 39	 41	 35	 55	 43	 45	 27	 33	 23	 25	 34	 442	

Roubo	(geral)	 2510	 2472	 2802	 2898	 2846	 3059	 3018	 3094	 2970	 3503	 3448	 3162	 35782

Furto	(geral)	 6061	 5618	 6030	 6422	 6140	 5946	 6261	 5669	 4305	 3860	 4211	 5142	 65665

Roubo	de	Transeunte	 1630	 1604	 1777	 1809	 1824	 1923	 1862	 1619	 1198	 1494	 1425	 1255	 19420

Roubo	a	Residência	 110	 77	 80	 121	 105	 103	 104	 108	 110	 128	 143	 106	 1295	

Furto	a	Residência	 1469	 1266	 1382	 1487	 1396	 1386	 1351	 1148	 1234	 1419	 1488	 1472	 16498

Roubo	Est.	Comercial	 614	 575	 653	 580	 542	 590	 700	 676	 600	 615	 588	 636	 7369	

Furto	a	Est.	Comercial	 674	 635	 691	 717	 656	 595	 601	 528	 420	 557	 539	 538	 7151	

Roubo	de	Veículo	 650	 612	 709	 562	 628	 638	 701	 867	 806	 1028	 1023	 895	 9119	

Furto	de	Veículo	 384	 386	 431	 456	 494	 459	 454	 544	 495	 641	 682	 691	 6117	
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ANEXO	III	

Parecer	do	Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	
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		 PARECER	CONSUBSTANCIADO	DO	CEP	 	
	

DADOS	DO	PROJETO	DE	PESQUISA	
	

Título	da	Pesquisa:	Levantamento	do	Sistema	Socioeducativo	Municipal	em	
Goiânia‐GO.	

Pesquisador:		Dione	Antonio	de	Carvalho	de	Souza	Santibanez	

Área	Temática:	

Versão:		2	

CAAE:	32037714.8.0000.5083	

Instituição	Proponente:	Faculdade	de	Ciências	Sociais	

Patrocinador	Principal:		Financiamento	Próprio	
	

DADOS	DO	PARECER	
	

Número	do	Parecer:	805.298	

Data	da	Relatoria:	06/10/2014	
	

Apresentação	do	Projeto:	

Projeto	 de	 pesquisa	 sobre	 medidas	 socioeducativas	 para	 adolescentes,	 proposto	
pelo	Núcleo	de	Estudos	sobre	Criminalidade,	Violência	e	 Justiça	Criminal‐NECRIVI,	
vinculado	 à	 Faculdade	 de	 Ciências	 Sociais/UFG.	 Prevê	 a	 análise	 de	 prontuários	 de	
acolhimento	da	Secretaria	Municipal	de	Assistência	Social	e	 survey	no	serviço	de	
aplicação	 de	 medidas	 socioeducativas	 dos	 Centro	 de	 Referência	 Especializado	 e	
Assistência	Social/CREAS	das	cinco	regiões	do	município	de			Goiânia.	

	

Objetivo	da	Pesquisa:	

Compreender	 a	 dinâmica	 e	 a	 estrutura	 de	 funcionamento	 do	 sistema	
socioeducativo	 em	 Goiânia.	 Fornecer	 um	 panorama	 mais	 claro	 da	 realidade	 do	
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sistema	abrangendo:	o	perfil	social	de	adolescentes	em	conflito	com	a	lei;	os	tipos	
recorrentes	 e	 padrões	 de	 incidência	 dos	 atos	 infracionais;	 e	 as	 condições	
institucionais	 de	 acompanhamento	 das	 medidas	 socioeducativas;	 o	 impacto	 das	
relações	familiares	e	programas	institucionais	de	reinserção	social	de	adolescentes	
em	conflito	com	a	lei;	as	representações	e	percepções	dos	profissionais	que	atuam	
na	aplicação	de	medidas	socioeducativas	em	meio	aberto	em	relação	ao	Estatuto	da	
Criança	e	do	Adolescente	e	ao	Sistema	Nacional	de	Atendimento	Socioeducativo.	
	

Avaliação	dos	Riscos	e	Benefícios:	

Riscos:	possíveis	situações	de	desconforto	institucional	entre	os	participantes	
pesquisados	que	exercem	e	os	que	não	exercem	cargo	de	chefia.	Para	minimizá‐los,	
garante‐se	o	sigilo	e			 o	
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Continuação	do	Parecer:	805.298	
	
	

anonimato.	 Os	 formulários	 a	 serem	preenchidos	 não	 precisam	 ser	 identificados	
nominalmente	 nem	 por	 número	 de	 matrícula	 e	 endereço.	 Quanto	 à	 análise	 de	
prontuários,	a	identidade	das	pessoas	será	mantida	em	absoluto	sigilo	e	não	será	
utilizada	 e/ou	 reproduzida	 em	 qualquer	 material.	 Benefícios:	 A	 realização	 da	
pesquisa	 contribuirá	 diretamente	 para	 a	 elaboração	 do	 Plano	 Municipal	 de	
Atendimento	Socioeducativo	municipal	e	 indiretamente	para	o	desenvolvimento	
do	plano	estadual.	Poderá	contribuir	com	a	formulação	de	projetos	e	
programas	direcionados	à	reinserção	social	de	adolescentes	e	ao	aprimoramento	
de	políticas	de	atendimento.	

Comentários	e	Considerações	sobre	a	Pesquisa:	

A	 pesquisa	 prevê	 fontes	 primárias	 e	 secundárias.	 Em	 campo	 se	 fará	 uso	 da	
técnica	 do	 survey,	 com	 a	 aplicação	 de	 formulários	 entre	 59	 profissionais	 que	
atuam	como	educadores	sociais	nos	CREAS.	Serão	realizadas,	também,	entrevistas	
abertas,	individuais	e	semiestruturadas	com	02	educadores	sociais	de	cada	CREA	e	
06	 profissionais	 dos	 Centros	 de	 Internação,	 que	 atuam	 como	 agentes	
socioeducadores,	em	amostra	aleatória.	

Considerações	sobre	os	Termos	de	apresentação	obrigatória:	

O	pesquisador	anexou	os	seguintes	documentos:	projeto	de	pesquisa,	documento	
com	 informações	básicas	do	projeto,	 folha	de	 rosto,	 termo	de	 compromisso	dos	
pesquisadores	 participantes,	 declaração	 de	 anuência	 da	 Secretaria	Municipal	 de	
Assistência	 Social;	 certidão	 de	 ata	 de	 aprovação	 do	 projeto	 de	 pesquisa	 pelo	
Conselho	 Diretor	 da	 Faculdade	 de	 Ciências	 Sociais,	 minuta	 de	 TCLE,	 minuta	 de	
formulário	 e	 roteiro	de	 entrevista.	Acresceram	os	 seguintes	 documentos	 para	 o	
atendimento	 das	 pedências:	 tcle.corrigido.pdf;	 Projeto.Corrigido.pdf;	
Declaracao.Cronograma.pdf;	PB	XML	INTERFACE	REBEC.xml;	PB	INFORMAÇÕES	
BÁSICAS	DO	PROJETO	342931.pdf	
	
	
Conclusões	ou	Pendências	e	Lista	de	Inadequações:	

Realizarão	 10	 entrevistas	 gravadas	 com	 profissionais	 que	 atuam	nos	 CREAS	 ‐	
Centros	 de	 Referência	 Especializados	 em	 Assistência	 Social,	 todas	 realizadas	
no	 local	 de	 trabalho;	 e,	 06	 entrevistas	 com	 profissionais	 que	 atuam	 em	
Centros	 de	 Internação,	 todas	 realizadas	 fora	 do	 local	 de	 trabalho,	
preferencialmente,	 na	 residência	 do(a)	 entrevistado(a).	 Além	 disso,	 serão	
aplicados	59	questionários	 a	serem	respondidos	pelos	profissionais	dos	CREAS.	
Posteriormente,	 será	 feita	 uma	 análise	 comparada	 de	 discurso	 por	 categorias,	
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envolvendo	 dados	 dos	 questionários	 e	 da	 entrevista	 (gravada).	 As	 informações	
serão	 utilizadas	 exclusivamente	 nesta	 pesquisa,	 não	 sendo	 fornecidas	 para	
avaliação	de	gestores	e	qualquer	autoridade	do	sistema	socioeducativo.		

Continuação	do	Parecer:	805.298	
	
	

informações	 serão	 tratadas	 com	 absoluto	 sigilo	 e	 confidencialidade,	 de	 modo	 a	
preservar	 a	 identidade.	 Os	 resultados	 serão	 disponibilizados	 após	 o	 término	 da	
análise	 dos	 dados	 na	 forma	 de	 publicações	 científicas.	 Entretanto,	 espera‐se,	 ao	
final	do	estudo,	obter	respostas	que	sejam	de	benefício	coletivo	para	a	sociedade,	
para	os	profissionais	e	para	o	Sistema	Socioeducativo.	Em	caso	de	possível	dano	
pessoal,	diretamente	causado	pela	participação	na	pesquisa,	o	participante	terá	
direito	 de	pleitear	 indenização.	 Porém,	 não	 haverá	nenhum	 tipo	de	pagamento	
ou	gratificação	financeira	pela	participação.	A	participação	é	voluntária,	podendo	
recusar	a	participar	ou	retirar	o	consentimento,	em	qualquer	fase	da	pesquisa	
sem	que	 isto	acarrete	qualquer	ônus	ou	prejuízo	à	pessoa.	Todas	as	pendências	
foram	atendidas.	O	cronograma,	nas	informações	básicas	do	projeto	de	pesquisa,	
encontra‐se	adequado,	Entrevistas	01/10/2014	30/12/2014.	Portanto,	smj	deste	
comitê	favoráveis	à	aprovação	deste	protocolo	de	 pesquisa.	
	

Situação	do	Parecer:	

Aprovado	

Necessita	Apreciação	da	CONEP:	

Não	

Considerações	Finais	a	critério	do	CEP:	

Enviar	relatórios	parcial	e	final.	
	

Assinado	por:	
	

	

João	Batista	de	
Souza	

(Coordenador)	

	

	

GOIANIA,	25	de	Setembro	de	2014	
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