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Introdução
Dentre as vertentes que integram a educação especial1 está uma temática pouco conhecida
pela sociedade e pouco estudada pelos discentes dos cursos de Pedagogia ao redor do
país: a pedagogia hospitalar. Este ramo pedagógico objetiva garantir a continuidade dos
estudos de crianças e adolescentes temporariamente afastados do ambiente escolar em
função de alguma convalescença por meio de um conjunto de ações que visam sanar as
dificuldades de aprendizagem e oportunizar a aquisição de novos conteúdos escolares
(FONSECA, 2003, p. 22).

Enquanto um ramo educacional que carrega importância basilar para crianças e
adolescentes que se encontram em situação de profunda vulnerabilidade e de isolamento
social, buscamos compreender como o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de
Estado da Educação, coordena a gestão da pedagogia hospitalar, garantindo, dessa forma,
a efetivação do direito humano à educação de crianças e adolescentes temporariamente
impossibilitados de comparecer à sala de aula.

Com foco neste objetivo, alguns questionamentos orientaram nossa investigação, a qual
procura entender quatro principais aspectos que circundam as classes hospitalares: Quais
são as características do público atendido nas classes hospitalares? Como é organizado o
currículo escolar trabalhado pelos professores nesse ambiente educacional? Como os

1

A educação especial é entendida como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis,
etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado (que tem como função
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras
para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas), disponibiliza os
recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas
turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2008).
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recursos humanos são manejados? De que maneira se dá o financiamento das classes
hospitalares?

Como método investigativo, optou-se pela pesquisa exploratória, a qual visa proporcionar
uma maior familiaridade com o problema de pesquisa, visando torná-lo mais explícito ou
constituir hipóteses. Na maioria dos casos, essa pesquisa possui planejamento flexível e
envolve três formas de abordagem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; (c) análise de
exemplos que estimulem a compreensão do tema (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51)

Os instrumentos de coleta de dados consistiram em análise documental e legislativa e na
realização de entrevistas semiestruturadas com a Secretaria de Estado da Educação do
Espírito Santo e, de maneira mais direcionada, com a Coordenação da classe hospitalar do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória2, localizado no município de Vitória, e com a
Escola Estadual de Ensino Médio Fernando Duarte Rabelo (escola referência da classe
hospitalar pesquisada, responsável por atender suas demandas materiais e realizar a
manutenção de seus recursos pedagógicos).

A análise dos dados obtidos ao longo da pesquisa ocorreu de maneira articulada, pela
comparação entre as disposições legais que regulam a modalidade pedagógica hospitalar, a
documentação oferecida pelas instituições visitadas e as informações obtidas através das
entrevistas realizadas com cada um dos agentes que compõem a gestão das classes
hospitalares. Os dados foram interpretados com base na produção de Stephen Ball,
sociólogo referência no estudo sobre políticas públicas educacionais.

Classe hospitalar: do conceito à legislação nacional

Neste item, serão abordados dois aspectos referentes ao presente objeto de pesquisa,
igualmente necessários ao desenvolvimento da temática: o conceito e as legislações que
regulamentam as classes hospitalares no Brasil e no Estado do Espírito Santo.

As classes hospitalares têm relação direta com a pedagogia hospitalar, vertente pedagógica
que visa dar continuidade aos estudos de crianças e de adolescentes em convalescença,
2

Esta classe hospitalar foi selecionada por ser aquela que, no território da Grande Vitória, é o que
realiza o maior número de atendimento por mês, com um média de 350 atendimentos mensais (ao
passo que o Hospital Dr. Dório Silva, localizado em Serra, realiza cerca de 35 atendimentos, e o
Hospital Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves, situado em Vila Velha, realiza 30 atendimentos mensais).
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com o objetivo de sanar dificuldades de aprendizagem e oportunizar a aquisição de novos
conteúdos. Os educadores que atuam nesta seara acompanham o aluno fora do ambiente
escolar (na residência do enfermo, no leito hospitalar ou na classe hospitalar, a depender da
situação do aluno), utilizando-se dos recursos pedagógicos mais adequados à vivência e
para o desenvolvimento educacional do estudante, os quais são adaptados à situação de
cada aluno (FONSECA, 2003, p. 22).

Esta vertente pedagógica é uma prática que vem ganhando espaço no âmbito educacional,
rompendo com a lógica de que a educação ocorre apenas em ambiente educacional formal.
A pedagogia hospitalar atua por meio de uma educação que se desenvolve fora da sala de
aula, fazendo do hospital mais um espaço do saber. Dessa forma, essa vertente pedagógica
pode ser compreendida como um processo alternativo de educação continuada que
ultrapassa o contexto formal da escola, transferindo o atendimento das necessidades
especiais transitórias do educando para o ambiente hospitalar ou domiciliar (MATOS;
MUGGIATI, 2011, p. 37).

Para aquelas crianças que necessitam dar continuidade ao processo de
ensino e aprendizagem, a pedagogia hospitalar é a ponte entre a escola e o
aluno, facilitando o seu desenvolvimento escolar e possibilitando que a
criança hospitalizada não perca seu ano letivo, nem o estímulo em seguir
com seus estudos (MATOS; MUGGIATI, 2011, p. 37).

No Brasil, a primeira legislação federal que versa sobre a educação hospitalar é publicada
por meio do Decreto Lei nº. 1.044, de 1969, que dispõe sobre o tratamento excepcional
conferido aos alunos portadores de afecções. Este diploma garante aos estudantes
portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras
condições mórbidas, o direito à educação em ambiente não escolar e, como compensação à
ausência escolar, exercícios domiciliares com acompanhamento da escola (BRASIL, 1969).

Porém, é com o advento da Constituição da República de 1988, a qual ergue a educação
como direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988), que diversos diplomas legais são
elaborados visando regulamentar a ação pedagógica praticada em meio hospitalar. Pelo §2º
do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, entende-se que a
pedagogia hospitalar é contemplada como uma das modalidades da Educação Especial, por
meio da qual é garantido que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não
for possível a sua integração nas classes comuns de ensino (BRASIL, 1996)
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Em 2001, o Conselho Nacional de Educação publica as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica, documento que, em seu artigo 13, versa
expressamente sobre as classes hospitalares, incumbidas de dar continuidade ao processo
de desenvolvimento e de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação
Básica (BRASIL, 2001). No ano seguinte, o Ministério da Educação lança o documento
denominado Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e
orientações, com o objetivo de estruturar ações políticas de organização do sistema de
atendimento educacional em ambiente hospitalar e domiciliar (BRASIL, 2002).

Em âmbito estadual, a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo publica, em
2008, as Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica e Profissional para a Rede
Estadual de Ensino do Espírito Santo, dispondo que o atendimento domiciliar e hospitalar
será ofertado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades e superdotação, pelo respectivo sistema de ensino, de forma complementar ou
suplementar, quando suas condições de saúde o exigirem (ESPÍRITO SANTO, 2011, p. 17).

O conjunto dessas legislações nacionais indica a emergência, especialmente após o
processo de redemocratização do país, da maior preocupação governamental evolvendo a
regulação deste ramo da educação, desenvolvido especialmente nas classes hospitalares.
Diplomas legais já existem para normatizar essa prática pedagógica, resta-nos investigar
como essas diretrizes têm sido geridas e efetivadas pelo poder público. Esta gestão, por sua
vez, será analisada com base no sociólogo Stephen Ball, teórico cujas pesquisas incidem
sobre a ingerência do capitalismo neoliberal sobre as políticas públicas educacionais.

A influência do modelo capitalista neoliberal sobre as políticas públicas educacionais:
contribuições a partir das elaborações de Stephen Ball

Este item será dedicado à exposição de algumas colaborações realizadas pelo sociólogo
inglês Stephen Ball, teórico referência nos estudos sobre políticas públicas educacionais. O
autor pesquisa a respeito da ingerência do neoliberalismo sobre o funcionamento do sistema
educacional, o que resulta em formas e modalidades de oferta e gerenciamento dos
serviços públicos da educação pautadas pela lógica do mercado e pelos princípios da
eficiência, competitividade, redução de custos e performatividade (BALL, 2011, p. 22).

Em meio às reformas de caráter neoliberal implementadas a partir de Margareth Thatcher no
Reino Unido, Stephen Ball (apud ROSA, 2015, p. 465) chama atenção para o emprego de
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três novas tecnologias políticas: a forma de mercado; a gestão eficaz e eficiente; e a
performatividade. Com base nessa lógica, as instituições do setor público são repensadas
como oportunidade de lucros, e a educação, enquanto foco de investimento de empresas
financeiras e multinacionais, não passa de mais uma oportunidade de negócios, sem
especificidade particular (BALL, 2004, p. 1112).

Importante salientar que, dentro dessa arena mercadológica, um dos agentes que mais
sofre com a imposição da lógica do lucro e dos resultados imediatos sobre os intentos
educacionais são os profissionais da educação (principalmente os professores), cujos
salários são reduzidos em prol da lucratividade dos investidores deste ramo. Além disso, dáse preferência à contratação de profissionais menos qualificados, o que permite a redução
dos custos dos salários e a criação de oportunidades de lucros (ROSA, 2015, p. 465).

Em resumo, Stephen Ball chama atenção para o atual processo de expansão da
participação do setor privado na educação, que deixa de ser um serviço com uma função
social para se tornar apenas mais uma oportunidade de negócios, devendo ser administrada
sob as mesmas regras que regem as empresas privadas. Isso reduz a aprendizagem a
processos de produção e de fornecimento que devem cumprir objetivos de mercado de
transferência eficiente e de controle de qualidade, como qualquer outro serviço prestado
pela iniciativa privada (BALL, 2004, p. 1116).

Ao longo desta pesquisa, percebemos que algumas das principais características desse
novo gerencialismo neoliberal sobre as políticas públicas educacionais estão presentes na
gestão das classes hospitalares capixabas, principalmente no que diz respeito ao processo
e ao regime de contratação dos profissionais que atuam neste ambiente educacional e às
parcas verbas direcionadas à manutenção das atividades pedagógicas hospitalares.

A gestão da classe hospitalar analisada a partir do Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória

Neste item, analisaremos os dados obtidos ao longo da presente pesquisa, confrontando a
documentação, a legislação e os diálogos travados com cada um dos agentes entrevistados.
Como este estudo optou por pesquisar, de maneira mais aprofundada, o funcionamento de
uma única classe hospitalar capixaba, tal análise confrontará a documentação oficial e as
informações prestadas pela Secretaria de Educação com a realidade e o teor da entrevista
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concedida pela Coordenação da classe hospitalar do Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória, localizado no município de Vitória.

Importante mencionar que a gestão das classes hospitalares capixabas se dá mediante três
instituições principais: a Secretaria de Educação, a Coordenação da classe hospitalar e uma
escola da rede estadual de ensino, chamada de "escola referência", responsável pelo
recebimento dos recursos financeiros destinados à classe. A presente análise será feita com
base nas informações obtidas durante as entrevistas realizadas com esses três entes.

Em primeiro lugar, traçaremos o perfil do público estudantil atendido pela classe hospitalar.
Em seguida, abordaremos como o currículo escolar é trabalhado em âmbito hospitalar.
Após, analisaremos a gestão dos recursos humanos, com foco no processo de contratação
e treinamento dos professores que atuam neste ambiente educacional. Ao término,
enfatizaremos a gestão dos recursos financeiros da classe hospitalar, momento em que a
escola referência é abordada.

O PERFIL DO PÚBLICO ESTUDANTIL DA CLASSE HOSPITALAR

De acordo com a Secretaria de Educação do Espírito Santo, o público estudantil atendido no
Hospital Nossa Senhora da Glória pela classe hospitalar abarca crianças e adolescentes
com idade entre 6 e 17 anos, matriculados na rede pública de ensino, no âmbito da
Educação Básica, provisoriamente impossibilitados de frequentar a escola. O período de
internação da criança ou do adolescente dependerá da natureza de sua enfermidade,
exigindo do docente estratégias de atuação variáveis conforme a situação de cada paciente.

Esses jovens enfermos contam com um ambiente pedagógico anexado ao Hospital que
contempla diversos recursos educacionais, como jogos educativos e demais materiais de
apoio que facilitam a compreensão das atividades realizadas, contribuindo para o
desenvolvimento do processo educacional. Caso o aluno não possa comparecer até a
classe hospitalar, o atendimento pedagógico é realizado no leito em que o mesmo se
encontra, o que ocorre com cerca de 75% dos alunos, conforme informações prestadas pela
Coordenadora.3

3

Durante a visita realizada ao Hospital Infantil, percebemos que a impossibilidade de
comparecimento à classe hospitalar pelo pacientes também ocorre porque aquela se encontra fora do
Hospital, contando com um percurso inacessível para diversos pacientes com locomoção reduzida ou
comprometida, o que impossibilita sua frequência ao espaço educacional.
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Durante a entrevista, a Coordenadora relatou que, caso os docentes percebam que
pacientes com idade inferior a 6 anos ou superior a 17 anos estejam passando por um longo
processo de hospitalização, o atendimento pedagógico também será destinado a eles.
Desse modo, ainda que a Secretaria de Educação apenas preveja atendimento a crianças e
adolescentes em determinada faixa etária, a situação concreta e o propósito de garantir que
aquele paciente mantenha seus estudos e regresse à educação regular exige uma atuação
que considere as demandas pessoais não necessariamente contempladas pela abstração
legal.

COMO O CURRÍCULO ESCOLAR É TRABALHADO EM ÂMBITO HOSPITALAR

Questionados sobre como o currículo escolar é trabalhado pelos professores que atuam no
ambiente hospitalar, os servidores da Secretaria de Educação informaram que os docentes
devem seguir o currículo base da escola da rede estadual na qual o aluno enfermo está
matriculado. O conteúdo é trabalhado de forma contínua, devido às necessidades de
adaptação do paciente e à imprevisibilidade de seu tempo de internação no meio hospitalar.

Segundo a Coordenadora da classe hospitalar, "quando os professores chegam às
enfermarias, a prioridade é observar com quais alunos eles devem dar continuidade aos
trabalhados pedagógicos, e quais são os possíveis novos alunos que chegaram ao local". A
entrevistada informou ser comum que alguns pacientes apresentem resistência ao exercício
do trabalho pedagógico em âmbito hospitalar, cabendo ao docente desenvolver estratégias
para despertar seu desejo de participação e incluí-los nas atividades pedagógicas.

Em alguns casos, o currículo só pode ser trabalhado no próprio leito do aluno, pois certos
pacientes apresentam doenças respiratórias ou baixa imunidade, o que impede sua
frequência à classe, já que neste ambiente eles teriam contato com outras pessoas, e
também porque algumas paredes e o teto da sala que abriga a classe hospitalar estão
mofados devido à umidade causada pela quebra de telhas.

O cotidiano pedagógico hospitalar envolve instabilidades e uma série de desafios diários,
exigindo do docente capacidade para lidar com as várias subjetividades infantis, além de
destreza e discernimento para atuar com planos e programas abertos, móveis, mutantes,
constantemente reorientados pela situação especial e individual de cada criança e
adolescente (FONSECA, 2003, p. 42).
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De acordo com a Coordenadora, a rotina diária dos professores é composta pela visita às
enfermarias, processo em que os docentes, munidos de seus jalecos brancos e carrinhos de
mão contendo os materiais didáticos (cadernos, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar,
livros de literatura e folhas contendo atividades de diversas matérias escolares), partem da
classe hospitalar para as 17 enfermarias que compõem o Hospital, atendendo as demandas
de cada aluno internado.

O docente chega à enfermaria com um programa de ensino para ser dado para cada aluno.
A Coordenadora informou que essa programação, no entanto, pode ser modificada, a
depender do interesse e da vontade do estudante. A entrevistada exemplificou que,
Caso o aluno não queira estudar na segunda-feira Língua Portuguesa, ele
pode escolher alguma outra atividade para ser feita. Não é obrigatório fazer
isso ou aquilo, pois isto desmotiva. O objetivo é ajudar para quando ele
voltar para sua escola de origem ele não ficar perdido. Não existe obrigação
para com o aluno, é simplesmente uma forma de apoio, ajuda. Não pode se
tornar algo desagradável.

Percebemos que, em ambiente hospitalar, o currículo escolar é trabalhado de maneira
bastante flexível. O conteúdo a ser ministrado é adaptado às vontades e aptidões do
paciente, o qual tem autonomia para escolher quais matérias serão estudadas e quais
atividades serão desenvolvidas em determinado dia. O principal objetivo é o de motivar o
aluno para que ele não abandone seus estudos durante o período de internação hospitalar,
garantindo seu vínculo com a escola de origem, e favorecendo seu regresso e continuidade
à educação regular.

A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Segundo a documentação oferecida pela Secretaria de Educação, o levantamento das
classes hospitalares da Grande Vitória do ano de 2015 informa que o Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória conta com 6 professores para realizarem cerca de 350 atendimentos por
mês. O processo seletivo realizado para a contratação dos professores ocorre anualmente,
o que faz com que o quadro de docentes atuantes nas classes seja frequentemente
renovado.

A seleção e contratação de professores para atuar nas classes hospitalares ocorre em
regime de designação temporária, por meio de processo seletivo simplificado, promovido
anualmente pela Secretaria de Educação. Os profissionais selecionados pela Secretaria são
designados para atuar em um determinado Hospital, devendo cumprir uma carga horária de
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25 horas semanais. Importante mencionar que a Secretaria de Educação não seleciona
Pedagogos para atuarem junto às classes hospitalares, apenas professores.

Embora o Edital disponha que a atuação na classe hospitalar se dá por meio de
atendimento educacional em leito hospitalar e em instituições de apoio ao paciente, a
Coordenadora da classe informou que muitos dos docentes selecionados, quando se
deparam com a realidade de seu novo local de trabalho e com a condição dos próprios
alunos, não sabem como agir e nem como trabalhar nesse contexto, resultando em muitas
desistências. Conforme a Coordenadora,
A maioria dos professores não sabe nem no que vai atuar, aí às vezes, o
que acontece: esse profissional chega aqui pensando que vai trabalhar só
aqui dentro, aí não tem noção de que ele vai atender lá dentro do Hospital,
no leito. Muitos, quando chegam aqui, desistem, porque quando se
deparam com a situação da criança não têm condição psicológica pra
suportar isso, é uma pressão muito grande.

Importante mencionar que o trabalho docente em âmbito hospitalar também envolve o
atendimento emocional e humanístico, tanto para os pacientes (que muitas vezes
apresentam problemas de ordem psíquica e afetiva que podem prejudicar a adaptação no
espaço hospitalar), como para a própria família do educando (WOLF, 2007, p. 48). Por se
tratar de uma vertente pedagógica com formas de atuação tão particulares, seria
fundamental que os docentes fossem previamente preparados para atuar nessa seara
educacional.

Nesse sentido, Walquiria Assis (2009, p. 106) dispõe que os cursos de formação específica
para os educadores hospitalares deveriam esclarecer que, além de conhecimentos
pedagógicos inerentes à sua profissão, o docente hospitalar deve cultivar uma postura
aberta ao diálogo, à incorporação de outras práticas e às mudanças. Deve dominar
conhecimentos das várias séries da educação básica, estabelecer vínculos de afeto, ter
maturidade emocional para lidar com o entorno hospitalar, além de saber interpretar as
necessidades educativas de seus alunos, que podem requerer modificações no currículo ou
alguma tecnologia assistida.

No entanto, a Coordenação informou que, como nenhum treinamento é dado pela Secretaria
aos futuros professores das classes hospitalares, a própria Coordenadora elaborou um
treinamento informal para esses docentes. Nessa preparação, a entrevistada explica aos
professores o que é a classe hospitalar, como é feito o trabalho dos professores nas
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enfermarias; orienta sobre a melhor didática de ensino, a qual deve levar em consideração o
pouco material disponível, o espaço físico do Hospital e as condições de saúde dos alunos.

Como se pode observar, a gestão dos recursos humanos da classe hospitalar promovida
pela Secretaria de Educação envolve a contratação anual de professores (sem a realização
de um processo que esclareça sobre suas condições de funcionamento, nem sobre as
peculiaridades da atuação em âmbito hospitalar) o que resulta em uma contínua troca de
profissionais (seja pela desistência frente à realidade hospitalar, seja pela substituição dos
professores em função dos processos seletivos anuais), fato que prejudica a estabilidade
dos trabalhos pedagógicos e a manutenção do vínculo entre professor e aluno.

Stephen Ball (apud ROSA, 2015, p. 463) explica que, aplicada à Educação, a lógica
neoliberal impõe, por meio de um processo de redução de custos, a flexibilização dos
salários, o que, nesse caso, recai sobre o pagamento destinado aos docentes hospitalares.
Contratados sob designação temporária e em número visivelmente insuficiente para o
atendimento satisfatório de todos os pacientes, esses profissionais reduzem os custos que o
Estado terá com seus pagamentos, o que, por sua vez, compromete o devido andamento
das atividades pedagógicas e, em consequência, a correta efetivação do direito humano à
educação.

A existência de um quadro de profissionais oscilante e inferior àquele necessário para
atender todos os alunos prejudica o desenvolvimento educacional dos pacientes, que não
recebem estímulos necessários à manutenção de seus estudos e nem desempenham
atividades que os retirem temporariamente da rotina e atmosfera hospitalar. Subjugada aos
princípios neoliberais, a gestão da classe hospitalar prioriza a redução do investimento em
profissionais qualificados para laborar em um ramo pedagógico tão peculiar e de suma
importância para a vitalidade e o reingresso de jovens na educação regular.

A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA CLASSE HOSPITALAR

Os recursos financeiros das classes hospitalares capixabas são geridos por meio de um
processo que envolve três instituições: (a) a Secretaria de Estado da Educação, responsável
pela distribuição das verbas, (b) uma escola da rede estadual de ensino (chamada de escola
referência), responsável por receber as verbas repassadas pela Secretaria e realizar a
compra dos materiais para a classe, (c) e a Coordenação da classe hospitalar, que
determina quais materiais devem ser comprados pela escola referência e enviados para o
Hospital.
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Os materiais a serem comprados pela escola referência e enviados às classes hospitalares
são essencialmente pedagógicos, e devem obedecer um limite pecuniário, atualmente
estabelecido em R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais) anuais, conforme consta
na planilha de controle de movimentação financeira do ano de 2014, anexada junto à sala
da Diretoria da Escola Estadual Professor Duarte Fernando Rabelo, escola referência da
classe hospitalar do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

Esse valor deve atender todas as demandas materiais de caráter pedagógico, durante o
período de um ano, das 17 enfermarias existentes no Hospital capixaba pesquisado. Como
esperado, a Coordenadora da classe hospitalar informou que essa quantia não se revela
suficiente para cobrir todos os gastos com os materiais e recursos educacionais anualmente
utilizados pela classe hospitalar, pois cada criança e adolescente têm materiais de uso
pessoal, que não podem ser compartilhados entre os demais alunos, tendo em vista o alto
risco de contaminação que tal compartilhamento promoveria entre os pacientes.

Durante a entrevista, a Coordenadora esclareceu o porquê dos altos custos, disse que "[...]
uma prancheta custa R$ 11,00, se eu pedir 10 pranchetas, já serão R$ 110,00, aí as caixas
de lápis de cor aquareláveis custam R$ 36,00, eu não posso trabalhar com uma caixa de
lápis de cor, tenho que dar uma para cada um, nisso já se foi o dinheiro quase todo". Para
manter as atividades pedagógicas ao longo do ano e adquirir materiais didáticos, a
Coordenação da classe hospitalar precisa pedir doações e realizar bazares beneficentes
regularmente.

Como dispõe Ball (apud ROSA, 2015, p. 463), sob a ingerência do capitalismo neoliberal, as
políticas públicas educacionais sofrem um processo de contínua redução de custos, que, no
caso, não atinge apenas o salário dos professores, mas também as próprias condições
materiais de funcionamento da classe hospitalar, vista como uma subcategoria educacional,
imprópria para o recebimento de investimentos aptos a atingir toda a demanda por recursos
pedagógicos necessários ao seu pleno funcionamento.

Reduzida a um processo de produção e de fornecimento que devem cumprir objetivos de
mercado e de controle de qualidade, a aprendizagem não exerce mais um papel social, mas
sim um fim econômico (BALL, 2004, p. 1116). A pedagogia hospitalar, enquanto um ramo
pedagógico socialmente invisível e que não traz resultados expressivos para alavancar os
índices de excelência educacional do Estado e dar um retorno concreto aos investimentos
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realizados, simplesmente não faz jus, segundo a ótica neoliberal, ao recebimento de verbas
públicas consideráveis, permanecendo como um nicho educacional deficitário.

Conclusão

A análise dos resultados nos revelou que muitos são os obstáculos à correta implementação
do direito humano à educação em âmbito hospitalar. Desempenhar um trabalho pedagógico
com crianças e adolescentes em período de convalescença requer do docente um
treinamento que o prepare para todas as adversidades que irão acompanhá-lo durante esse
processo educacional. Em muitos casos, porém, essa preparação simplesmente inexiste, o
que exige da Coordenação da classe hospitalar o emprego de esforços para saber lidar com
as desistências que ocorrem ao longo do caminho e ensinar esses profissionais sobre o
ambiente de trabalho.

O confronto de diálogos demonstrou que, conforme assinala Stephen Ball (2004), a
ingerência do capitalismo neoliberal sobre a administração estatal tem incidido fortemente
sobre as políticas públicas destinadas à Educação, implicando, por exemplo, na redução
dos investimentos em serviços públicos e na contratação temporária de funcionários
públicos. Essas medidas foram identificadas na atual gestão da classe hospitalar
pesquisada, a qual tem à disposição recursos insuficientes para suas atividades, dispondo
de um quadro de profissionais reduzido e oscilante, fato que compromete a estabilidade e a
continuidade dos trabalhos pedagógicos em ambiente hospitalar.

Em conclusão, e diante dos resultados obtidos, urge a necessidade de se repensar o
sistema educacional hospitalar frente os gravames neoliberais acima mencionados, de
modo a garantir condições dignas de funcionamento às classes hospitalares e, por
consequência, a efetivação do direito à educação em ambiente hospitalar. Para funcionarem
de maneira adequada, as classes hospitalares capixabas têm de ter à sua disposição
recursos financeiros suficientes para atender todas as suas demandas e docentes
devidamente preparados para atuar junto aos alunos em convalescência, os quais requerem
estratégias pedagógicas atenciosas, sensíveis e variáveis, incompatíveis à rigidez dos
princípios mercadológicos neoliberais.
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IX. Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas 25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

GT06 - Proteção e Defesa dos Direitos Humanos: Crianças e Adolescentes

Politicas Públicas em Direitos Humanos aos Adolescentes em Condição de
Vulnerabilidade: O Programa Atleta Cidadão

Antonio dos Santos Pinheiro – URCA
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Introdução

No estado do Ceará, algumas experiências de políticas públicas centradas
em práticas esportivas apontam como uma estratégia de sedução aos jovens
moradores da periferia por proporcionar oportunidades de inclusão social, e, como um
caminho para promoção aos direitos humanos a esta parcela estigmatizada pela
violência.
Em Juazeiro do Norte, o projeto denominado “Atleta Cidadão”, tem como
objetivo primordial oferecer oportunidade para que os adolescentes na idade de 06
(seis) a 17 (dezessete) anos obtenham através do esporte o devido reconhecimento à
cidadania.
O projeto, mantido pela prefeitura, tem sua atividades no bairro Mutirão.
Construído pela iniciativa dos moradores locais, este bairro ocupa uma área
relativamente grande na cidade composta de famílias que vivem em casas simples e
cuja renda oscila em torno das categorizações da comunidade ou bairro como popular.
Para os jovens moradores do bairro, o esporte tem um forte poder de sedução
relacionado aos ganhos de reconhecimento de cidadania e às possíveis oportunidades
de status social que a carreira de jogador pode oferecer.
A busca pelas chances profissionais e as conquistas pelo reconhecimento
como cidadãos, tem se constituído como um mecanismo sedutor para os jovens
assistidos pelo projeto. Os educadores buscam valorizar o atendimento aos jovens a
partir da noção de cidadania, direitos humanos e inclusão social.
As conquistas nas décadas de 80 e 90 possibilitaram uma relação entre
inclusão social e reconhecimento a cidadania. Questões como participação social na
vida pública, reconhecimento a ter direitos passam a ser incluídas na pauta das
políticas públicas. Schwartzman (2007) argumenta que, apesar da legislação social e
do esforço das políticas sociais, uma grande massa de indivíduos ainda não pertence
efetivamente a uma comunidade política e social.
Como estratégia de inclusão social, percebemos, ao mesmo tempo, que, os a
proposta do projeto busca diferenciar os jovens assistidos dos outros (os que vivem
nas ruas) alheios ao futuro. Representações sobre estes jovens com chances de
reconhecimento como “cidadãos” geram disputas e expectativas sobre oportunidades
em um contexto de incertezas.
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A construção sobre a representação de si como “cidadão” revela redes de
poder-saber que produzem um olhar sobre si e os outros, classificando,
estigmatizando e construindo relações. Estas estratégias discursivas configuração um
espaço de relações permeadas por práticas e representações sobre qual melhor
projeto de vida para os jovens das periferias.
O esporte como um “leque de oportunidades”

O projeto Atleta Cidadão, criado pela Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Cidadania (SESP), apresenta-se como uma oportunidade de inclusão de
jovens através das atividades esportivas. No projeto, os instrutores ensinam valores
como o respeito aos outros, a valorização da vida e incentivam a preocupação com o
consumo e tráfico de drogas. Os instrutores procuram também investir na
potencialização de capital humano na perspectiva de formar multiplicadores em
segurança comunitária.
Para os adolescentes participantes do programa geralmente, filhos de pais
ausentes aprendem desce cedo a lidar com as dificuldades financeiras e a ausência
de laços afetivos. Marginalizados pela violência e exclusão social almejam por meio
das atividades esportivas, como o futebol, oportunidades de ascensão social
capitalizadas em conquistas de cidadania.
A implantação do projeto partiu da necessidade do poder público municipal
em suprir a carência de políticas públicas direcionadas à população jovem e carente
de acesso aos bens materiais e justiça social. O principal obstáculo esteve relacionado
à possibilidade de reverter à condição de exclusão social em que as crianças e os
adolescentes se encontram.
Com objetivo de reverter a situação de exclusão social para os jovens
moradores do Mutirão, as atividades esportivas e culturais surgiram como uma
proposta do poder em políticas preventivas. Após a implantação do projeto, mudanças
na concepção de segurança na comunidade, em decorrência da participação dos
jovens nas atividades, possibilitaram aos gestores públicos traçar considerações sobre
o projeto Atleta Cidadão como uma política de segurança.
As atividades esportivas do projeto Atleta Cidadão sinalizam na direção da
probabilidade real de ascensão social, mas alcançada por intermédio a educação.
Para os envolvidos no programa (poder público e pais dos jovens) ir a escola é visto
como um ganho importante, um dos maiores benefícios, além é claro, da possibilidade
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de o esporte contribuir para o disciplinamento dos jovens assistidos pelo projeto. Se
nos estudos, os jovens não têm um objetivo muito concreto, o esporte surge como
uma alternativa importante de ascensão social pelo fato de ser algo que eles gostam
de participar tem mais interesse, vontade de se tornar um profissional. Em alguns
casos existe, assim, a possibilidade de se tornarem atletas, de serem contratados por
um clube profissional.
Para a diretora da escola onde funciona o projeto, as motivações entre esporte
e escola são bem diferentes, mas é possível que a relação entre os dois seja
proveitosa quando os jovens percebem a educação como ferramenta adicional para a
ascensão na carreira profissional que as atividades esportivas podem oferecer,
A escola é uma coisa assim tão longínqua, um dia vai ser
melhor pra eles, no futuro, ta muito longe, e o esporte ele é
mais, tem campeonato todo ano, ganha medalha todo ano ou
deixa de ganhar, né, então ele é mais próximo, os objetivos são
mais próximos então eles se organizam melhor e como a gente
faz a relação com a escola, então eles começam a melhorar na
escola, não porque eles estão vendo que a escola é o melhor
pra eles, mais porque não querem se afastar do projeto
(Diretora da E. E. F. M. Dom Antônio Campelo de Aragão).

A relação entre atividades esportivas e oportunidades profissionais é
vislumbrando como uma possibilidade real para os jovens pobres das periferias, e,
sem falar dos ganhos em termos de capital simbólico no que diz respeito ao
reconhecimento no interior do campo político como “sujeitos portadores de direitos”
como cidadãos,
O esporte ele faz parte de todas as questões relacionadas à
cidadania, o esporte faz parte e é fundamental em um país
carente como o nosso, uma população carente. O esporte,
você vê que é através do esporte que a gente percebe a
ascensão social de muitas pessoas, por exemplo, o futebol,
você pega um rapaz que era de uma favela do Rio de Janeiro e
de repente ta ganhado milhões de dólares, quer dizer, através
do futebol em pouco tempo, 10 anos aí, 15 anos o cara sai de
uma favela e se torna um atleta bem sucedido no futebol
ganhando aí milhões de reais. (Secretário Municipal de
Segurança Pública de Juazeiro do Norte).

No que se refere à relação entre cidadania e esporte no projeto Atleta Cidadão,
percebe-se que a noção de cidadania está intimamente relacionada à de disciplina,
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civilidade, de práticas sociais socialmente aceitáveis, como pode ser percebido a
seguir:

Rapaz, a principal importância do projeto hoje não é a
formação de atletas, isso aí é a conseqüência do projeto. Hoje
a principal importância do projeto é conscientizar os jovens e a
criança e o adolescente a ser civilizado, o que é ser civilizado
hoje na humanidade, ser civilizado hoje é você respeitar as
diretrizes e regras, né, saber respeitar o mais velho, estudar na
hora certa, brincar na hora certa. Então hoje o objetivo maior
do projeto Atleta Cidadão é a civilização, é conscientizar o
cidadão, é pregar à cidadania a criança (Professor do Projeto
Atleta Cidadão).

No projeto Atleta Cidadão, a proteção ao cidadão jovem, embora ausente na
fala de alguns instrutores, pode-se afirmar que as ações desenvolvidas estão
direcionadas, especialmente, para a resolução ou amenização de situações violentas,
de “vulnerabilidade social”, prevenção ao uso de drogas, situação de exclusão social e
violência. Ao mesmo tempo, o projeto Atleta Cidadão não escapa de concepções
valorativas em relação à categoria juventude ao compreendê-la como uma etapa
crítica em os que os jovens (predominantes do sexo masculino) são contextualizados
por um potencial desencadeador de perigos, problemas e ameaças.
Buscando um nexo com as representações compartilhadas pelos mentores do
programa, nas conversas cotidianas dos jovens assistidos pelo projeto não são poucas
a situações de violência:
Nós fumo assaltados. [Você? Onde?] [Como foi?] Foi de
madrugada, quatro caba, dois tava na rua, na carroça e os
outros dois tava, o homem tava com o revolver em meu pai e o
revolver e a faca na minha mãe. Eles levaram a TV de 20
polegadas, levaram o dinheiro que minha mãe tava ajuntando
(Participante do projeto Atleta Cidadão).
[...] teve um amigo meu que morreu lá no Triângulo, ele não
andava com amizade muito boa e tal, fazia coisa que não
devia, e aí os caba pegaram ele por trás e deram uma facada
nele e tiros pelas costa dele deram sete tiros, quatro facadas,
morreu. Assim ele tava tentando saí já, tava tentando sair já
das drogas e tudo mais, mas ainda não deu jeito. [Era teu
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amigo, conhecido?] Era primo (Participante do projeto Atleta
Cidadão).

Mesmo diante desse quadro, percebemos que há no projeto Atleta Cidadão um
sentimento compartilhado entre os instrutores de que ainda são insuficientes as
políticas públicas preventivas responsáveis pela promoção e estabelecimento de uma
cultura de paz, assim como, a dificuldade em desconstruir os estereótipos presentes
nas elaborações de tais políticas para juventude de que se faz necessário “tirar o
jovem da criminalidade”.
O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) criado
em, 2007, pelo Governo Federal surgiu, nesta perspectiva, como uma nova proposta
para a segurança pública no Brasil. Entre os objetivos do programa destaca-se: a
diminuição dos índices de homicídio das regiões metropolitanas brasileiras. Ações
desta natureza são importantes, mas de nada valerão a pena se não ocorrer um
autocontrole sobre as pulsões agressivas.
Projetos de prevenção à violência, a exemplo do Atleta Cidadão, buscam
nortear/orientar a transição do jovem para a condição de adulto, bem como
redefinir/reelaborar/readequar as práticas sociais dos jovens. É interessante pensar
que a implantação de políticas públicas não é só a transmissão e reprodução de
valores relacionados à cidadania, mas difusão do trabalho coletivo e cooperado, de
respeito pelo colega, de disciplinamento e possibilidades reais de ascensão social.

O esporte como estratégia de inclusão e pacificação social

Compreender a relação existente entre investimento em políticas sociais e
assistência juvenil pressupõe, antes de tudo, investigar como as ações implantadas
pelo poder público têm sinalizado na direção de um processo civilizador (ELIAS,
1993), cuja importância, está na capacidade dos agentes envolvidos implantarem
projetos e programas que objetivem ações voltadas para melhoria das relações sociais
e a qualidade dos jovens.
Os resultados desta melhoria podem ser visualizados pela redução da
violência e os índices de criminalidade e o reconhecimento a cidadania através das
lutas simbólicas pela emancipação social. Neste contexto o papel do estado tem sido
repensado como agente social responsável pela pacificação social. Em uma
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sociedade democrática, o controle sobre o uso da violência surge como uma das
estratégias primordiais para pacificação social (PINHEIRO, 2000).
As atividades esportivas, particularmente, como estratégia de prevenção a
violência apresenta-se como uma opção atraente em um país, como o Brasil, onde o
futebol e o carnaval, como nos lembra Da Matta (2006), configuram elementos
emblemáticos do ethos brasileiro. Muitos jovens da periferia pobres sonham, inclusive,
com a possibilidade de um dia se tornarem grandes jogadores de futebol quando,
geralmente, se espelham na imagem de alguns ídolos do futebol brasileiro.
Programas governamentais a exemplo do “segundo tempo”, iniciativa do
Governo Federal considera as atividades esportivas como estratégia importante para
inclusão social e fortalecimento da cidadania entre jovens moradores das áreas
pobres. O objetivo do programa “segundo tempo” ao passo que pretende democratizar
o acesso as práticas esportivas, pretende, da mesma forma, contribuir para inclusão
social de jovens excluídos possibilitando, assim, o fortalecimento da cidadania e
ganhos consideráveis em termos de controle e auto controle sobre a violência.
Outras ações, de cunho não governamental, a exemplo das vilas olímpicas no
bairro da Mangueira, área pobre do Rio de Janeiro, atendem crianças e adolescentes
oferecendo a estes jovens o devido treinamento para se tornarem no futuro “atletas
cidadãos”. O duplo objetivo presente na proposta da vila olímpica é, de que crianças e
adolescentes possam praticar a cidadania através das atividades esportivas, bem
como contribuir para que por meio da inclusão dos “jovens excluídos” ocorra um
decréscimo da violência e das taxas de criminalidade e, conseqüentemente, um
acréscimo das taxas de escolaridade.
Em conjunturas marcadas pela violência, exclusão social e desrespeito aos
direitos a cidadania, programas e projetos, desta natureza, tem pautado, portanto,
suas ações em modelos preventivos de segurança pública. O esporte, entre outras
estratégias, apresenta-se como um dado importante para potencializar resultados na
área da segurança pública.
Alguns projetos e programas de caráter governamental e não governamental
têm procurado, desta forma, estratégias para contornar esses desafios e, potencializar
resultados com objetivo de garantir e proteger os jovens que se encontram fragilizados
pela violência e exclusão social. É nesse âmbito que as atividades esportivas são
visualizadas como mecanismos oportunos, especialmente entre grupos populacionais
constituídos por jovens oriundos das classes pobres objetivando, assim, a
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consolidação de políticas públicas que pautem suas ações no paradigma preventivo
de segurança pública.
Os jovens assistidos pelo projeto Atleta Cidadão são constituídos por
moradores da comunidade conhecida como “Mutirão”. Esta comunidade é composta
de famílias pobres, sendo que alguns deles, além de conviverem com a dificuldade
material, enfrentam a violência em seu cotidiano, seja, no espaço público da rua ou no
espaço privado da casa.
Nos tempos atuais, as políticas de prevenção à violência estão orientadas por
práticas preventivas, através das quais, pretende-se valorizar o tratamento aos jovens
a partir da noção de cidadania, direitos humanos e inclusão social.
Com isso, pode-se perceber uma relação muito próxima entre segurança
pública, inclusão social, exclusão social e cidadania. As ações de segurança pública
ao possibilitarem uma efetivação da cidadania contribuem diretamente para a inclusão
social, uma vez que o termo exclusão social “[...] alude a não-efetivação da cidadania,
ao foto de que, apesar da legislação social e do esforço das políticas sociais, uma
grande massa de indivíduos não logra pertencer efetivamente a uma comunidade
política e social (SCHWARTZMAN, 2007, p. 36).
Hoje, falar em “políticas públicas para a juventude” é também
falar em segurança pública e direitos humanos. [...] se hoje fica
cada vez mais evidente que as políticas públicas para a
juventude não podem se justificar apenas pelo jargão tão
usado que reduz seu objetivo ao “tirar jovens da criminalidade”,
sem dúvida não se pode minimizar a violência como um
aspecto que é tão marcante na experiência desta geração.
Segurança pública é requisito essencial para a inclusão social
(NOVAES, 2008, p. 140).

De um ponto de vista geral, o esporte é pensando como um espaço propício
para reprodução de “sociabilidades pacificadas”. As oportunidades de inclusão social
pelo esporte possibilitam não só a transmissão e reprodução de valores relacionados à
cidadania, mas o respeito ao colega e o trabalho cooperado. Os projetos de prevenção
à violência através do esporte buscam nortear/orientar a transição dos jovens para a
condição de adulto ao reelaborar/readequar as práticas sociais daqueles que
apresentam condutas não compatíveis com as expectativas da ordem social.
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Como um campo figurativo, as atividades esportivas configuram mecanismos
de prevenção ao permitirem um “descontrole controlado” sobre os comportamentos
agressivo- dito de outra forma permitem o alivio das tensões de forma equilibradas,
limitadas por restrições civilizadoras (Elias e Dunning, 1992). Esse processo é
intensificado uma vez que o esporte obedece a uma orientação compartilhada por
regras universais que presidem a atividade esportiva profissional1.
Na prática, o esporte é apresentado como uma política pública de segurança
centrada no âmbito do reconhecimento dos jovens como “portadores de direitos” e
como pratica de prevenção a violência. Por esta razão, os instrutores vêem o futebol,
não simplesmente como uma oportunidade de conquistar a cidadania, como também
uma possibilidade impar de prevenir os jovens de serem cooptados pela violência e as
drogas.
Como atividade lúdica, o esporte passar a ser um mecanismo de controle
sobre do comportamento juvenil. O disciplinamento dos corpos pelo esporte torna-se
produtivo ao passo que geram expectativas indispensáveis para civilização das
condutas. Ao longo deste processo, cabe aos participantes jogarem o jogo não
simplesmente pelo prazer, mas pela possibilidade de construir um tipo de sociabilidade
“controlada”. As práticas esportivas ao transportarem o campo de batalha para dentro
do indivíduo permitem que os sentimentos que, antes liberados na luta com o outro,
sejam agora reprimidos, retidos para o interior do ser humano (Elias, 1993).
No projeto “Atleta Cidadão”, o caráter disciplinar do esporte é perceptível a
partir da readequação de práticas sociais, quando em vários momentos, os instrutores
das atividades condenam o jogo de futebol em campos de várzea, o corte de cabelo
tipo moicano e a utilização de gírias, tipo “cara”, na comunicação. No caso dos
campinhos de várzea, essa prática é repreendida uma vez que esses espaços são
locais preferências de comércio e uso de drogas ilícitas. A repreensão é percebida
pelos instrutores como positivas, pois, contribuem para demarcar os movimentos dos
corpos juvenis em territórios não pacificados.
No que se refere às práticas sociais, percebemos em vários momentos que os
instrutores das atividades condenam, por exemplo, o jogo de futebol em campos de
várzea (“campinhos” como são denominados), o corte de cabelo tipo moicano, a
utilização de gírias, tipo “cara”, na comunicação. No caso dos campinhos de várzea,

1

O futebol como prática social apresenta as mesmas características implícitas aos códigos formais do
futebol profissional, tais como, a padronização dos movimentos e a reprodução de valores normativos.

24

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

essa prática é repreendida uma vez que esses espaços são locais preferências de
comércio e uso de drogas ilícitas.
Em uma contagem, juntamente com dois participantes do projeto, constatou-se
a existência de vinte e dois campos de várzea, localizados em terrenos ociosos, em
plena utilização, sobretudo nos finais de tarde da semana e feriados. Esses campos
são, principalmente, para a população jovem os únicos espaços de lazer disponível no
bairro, uma vez que não existe qualquer tipo de equipamentos propícios ao lazer.
Estes espaços, considerados perigosos, são repreendidos pelo fato de possibilitarem o
contato dos jovens assistidos pelo programa como o mundo do crime.
Está andando pela rua é outra prática repreendida. Para os instrutores do
Atleta Cidadão, a rua, assim como o campinho de várzea, é um local por excelência
para o contato com as drogas. Dessa forma, tanto a ociosidade, como os espaços de
lazer disponíveis no bairro para jovens e crianças, são vistos como preocupações nas
ações do projeto Atleta Cidadão,
Logo, o esporte é utilizado como um mecanismo de inserir o jovem em cadeias
de relações sociais ausentes de práticas violentas e de utilização de drogas, como
maneira de disciplinar os jovens, de propiciar um autocontrole sobre suas pulsões
agressivas e um “descontrole controlado” na medida em que as atividades esportivas,
particularmente as do projeto que temos acompanhado, são orientadas por regras de
conduta,

[...] a partir do momento que aquele jovem está envolvido na
atividade esportiva e a atividade esportiva tem regras e essas
regras têm de serem seguidas, tem os instrutores que precisam
ser obedecidos e os instrutores passam mesmo informações
sobre droga, sobre comportamento, então, é fundamental pra
formação da personalidade daquele jovem essa contribuição
do esporte e do Atleta Cidadão (Secretário Municipal de
segurança pública de Juazeiro do Norte).
No projeto na medida em que existe um autocontrole dos jovens participantes
sobre suas condutas e sentimentos, as atividades esportivas (futsal, capoeira e jiu
jitsu) configuram mecanismos de prevenção à violência ao permitirem um “descontrole
controlado”, dito de outra forma, permitem o alivio das tensões de forma equilibradas,
limitadas por restrições civilizadoras, uma vez que elas incidem também sobre aquelas
práticas tidas como livres, implicando um autocontrole/autodomínio e controle social
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(Elias; Dunning, 1992). Esse processo é intensificado uma vez que o esporte obedece
a uma orientação compartilhada por regras universais que presidem a atividade
esportiva profissional2.
As políticas preventivas à violência adotadas pelo projeto Atleta Cidadão
buscam ressocializar os jovens em circuitos de relações sociais que primam pelo
reconhecimento à cidadania. Estas políticas, pautadas em atividades esportivas,
podem ser entendidas como maneiras de readequar as práticas sociais, ou melhor, o
habitus juvenil – entendendo a noção de habitus enquanto algo que tanto gera como
estrutura, conforma e orienta a ação (BOURDIEU, 2007) - daqueles que apresentam
ou podem apresentar práticas “desviantes” ao tipo idealizado de ser jovem na direção
de discipliná-los e de estabelecer um controle e um autocontrole sobre suas possíveis
pulsões agressivas.
A utilização do esporte no projeto Atleta Cidadão possibilita não só a
transmissão e reprodução de valores relacionados à cidadania, bem como a
readequação de práticas violentas com base na difusão do trabalho coletivo e
cooperado, de respeito pelo colega, de disciplinar o jovens e como meio que permite
uma ascensão social. Esses valores são introduzidos, no caso da política pública ora
analisados, muitas vezes, tendo como base os preceitos cristãos, sobretudo católicos.
Uma das maneiras que os instrutores do futsal encontraram para transmitir
uma mensagem de respeito entre colegas foi colocar como árbitro do jogo um dos
alunos do projeto. A possibilidade de ascensão social por meio do esporte é percebida
claramente pelos meninos do projeto, tanto pelo fato dos instrutores sinalizarem várias
vezes para essa probabilidade como pelo fato de cinco dos participantes do projeto
estar em um clube de futebol local com bolsa remunerada.
As atividades do projeto Atleta Cidadão buscam concorrer com o mundo do
crime e disputar cada jovem do Mutirão a partir de uma estratégia que tem como
dispositivo as atividades esportivas. A incorporação de diretrizes, que pretendem gerir
as condutas juvenis, pelos participantes do mencionado projeto, acaba por provocar
em cada aluno um olhar de vigilância sobre o corpo do colega e sobre si mesmo (“o
governo de si”), apontando o que o outro faz e ao mesmo tempo, e por conseqüência
da oposição, um posicionamento de se próprio

2

A partir de Melo (2005) pode-se perceber que o esporte no contexto dessas políticas apresenta
característica como a padronização dos movimentos, reprodução de valores dos códigos do futebol
profissional.

26

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Conclusão

Na pesquisa sobre o projeto Atleta Cidadão, percebemos um caráter disciplinar
do esporte a partir da sua utilização para a conformação do comportamento dos
jovens participantes, da preparação, definição e readequações de práticas sociais,
sobretudo das violentas e associadas ao uso e comercio de drogas, como no caso do
jogar bola em campos de várzea.
Nesse sentido, as atividades do projeto vêm cumprir também uma carência no
que diz respeito a áreas de lazer adequadas. Logo, entende-se que o projeto acaba
criando corpos dóceis e úteis (FOUCAULT, 1987) e alterando a conduta dos jovens
rumo a uma direção específica, que é a do controle, do autocontrole e da
autoregulação sobre as pulsões agressivas (ELIAS, 1993), o que pode ser entendido
também como um “governo de si”.
Concluímos ainda que este projeto propõe a inclusão dos jovens moradores
das periferias e, reconhecimento destes como sujeitos portadores de direitos
assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
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INTRODUÇÃO E CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
As instituições que realizam o atendimento socioeducativo se constituem a partir do
ordenamento jurídico, conjunto de leis e tratados internacionais que têm em seus princípios
a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a proteção integral de todas as
crianças e de todos adolescentes. No Brasil a lei que regula os direitos infanto-juvenis é o
1

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a regulamentação da política socioeducativa
e respectivos programas socioeducativos2 ao adolescente em conflito encontra-se expressa

1

Lei Federal nº 8.069/1990.
Parágrafo 3º do art. 1º - Entendem-se pro programa de atendimento [socioeducativo] a organização
e o funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o cumprimento das medidas
socioeducativas (BRASIL, SINASE, 2012).
2
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pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)3.
A população adolescente, na faixa etária entre 12 a 18 anos de idade, representa
mais de 20 milhões de pessoas. Menos de um adolescente, em cada mil (0,94%) cumpria,
em 2011, alguma medida socioeducativa aplicada pelo Poder Judiciário, em programas e/ou
serviços de privação ou restrição de liberdade: em números absolutos, havia 19.595 de
adolescentes em privação de liberdade e 88.022, em restrição de liberdade, cumprindo
medida em meio aberto.. Sobre o atendimento em privação de liberdade, existiam 448
unidades socioeducativas (programas socioeducativos) e, no caso do meio aberto, 1.561
Centros de Referência da Assistência Social (CREAS) ofertavam os programas
socioeducativos, sem contar os programas realizados indiretamente pelas organizações da
sociedade civil (BRASIL, SDH-PR; PNASE, 2013).
O ECA ao regulamentar a proteção integral, um conjunto de direitos para o universo
criança e adolescente, sem qualquer discricionariedade, estabeleceu duas ordens de
medidas: as de proteção especial e as medidas socioeducativas. As primeiras, aplicáveis
quando há comprovada situação de risco, sofrimento e vulnerabilidade social que afeta o
grupo etário entre zero e 18 anos de idade incompletos (artigo 101 e incisos); as segundas,
aplicáveis ao adolescente entre 12 e 18 anos de idade envolvido em ato infracional (artigo
112 e incisos). A aplicação de uma das medidas socioeducativas ao adolescente “pressupõe
a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração” (artigo 114); “a
sua capacidade em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (parágrafo 2º do
artigo 112); a observância devida das garantias processuais, dentre elas, “o devido processo
legal” (artigo 110) e a “defesa técnica por advogado” (inciso III) como também o “direito de
ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente” (inciso V), ambos do artigo 111
(BRASIL, ECA, 1990). São essas características que apontam a grande mudança no
panorama histórico da legislação infanto-juvenil brasileira, ou seja, do paradigma da situação
irregular dos então Códigos de Menores de 1927 e 1970 para o paradigma da doutrina da
proteção integral, adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.
As medidas socioeducativas são de diferentes naturezas: as que se iniciam e
terminam na ação da justiça (Advertência e Obrigação de Reparar o Dano); as medidas de
natureza restritiva de liberdade (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade
Assistida) e, as privativas de liberdade (Semiliberdade e Internação). Tanto as medidas
restritivas quanto às privativas de liberdade dependem da organização de programas de
atendimento para que os adolescentes sentenciados possam cumpri-las, considerando que
cada uma dessas medidas tem tempo mínimo (até seis meses) e máximo (até três anos).
3

Lei Federal nº 12.594/2012.
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Nesse sentido, as medidas objetivam desde a “responsabilização do adolescente quanto as
consequências lesivas do ato infracional praticado” e, por isso, incentivada a sua reparação
(inciso I), passando pela “integração do adolescente e a garantia de seus direitos individuais
e sociais”, considerando o cumprimento de seu Plano Individual de Atendimento (PIA)
(inciso II) e até à “desaprovação da conduta infracional” considerando a natureza das
medidas de privação (Internação e Semiliberdade) e de restrição de liberdade (Prestação de
Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida) (inciso III), de acordo com o parágrafo 2º do
artigo 1º do SINASE (BRASIL, SINASE, 2012).
A competência da gestão da política socioeducativa está a cargo dos entes
federados municipal (medidas restritivas de liberdade) e estadual (medidas privativas de
liberdade) e, caso, do federal em torno da normatização, complementaridade financeira,
sistematização de dados e informações do sistema de atendimento, a formação permanente
dos profissionais do campo socioeducativo, etc.. No geral do país, a gestão da política
socioeducativa encontra-se na área da justiça e cidadania (privação de liberdade) e na da
assistência social (restrição de liberdade) e, em nível nacional, na área de direitos humanos
e justiça (Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República - MJ/SDH-PR). Cabe ressaltar que em alguns municípios da federação, os
programas socioeducativos referentes às medidas restritivas de liberdade são realizados
pela rede de organizações da sociedade civil, mediante convênio com a política de
assistência social, no modelo de gestão denominado parceria público-privado, como
exemplo, o município de São Paulo; do mesmo modo, os programas socioeducativos de
privação de liberdade, no estado do Rio de Janeiro, são gestados pela política de educação.
A concepção da narrativa legal das medidas socioeducativas é a de reconhecimento
do adolescente como um ser social em desenvolvimento, tendo em vista que, transita em
diferentes espaços sócio-familiar e comunitário4. A inter-relação com a rede que compõe o
Sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)5, incluindo o
Sistema de Justiça, constitui-se a base da ação socioeducativa considerando o perfil da
demanda,

as

diferentes

modalidades

de

instituições

e

tipologias

das

medidas

socioeducativas, os modelos de gestão e as responsabilidades de cada ente público
federado, pela própria natureza da política socioeducativa, a incompletude institucional.
Na regulamentação da execução das medidas socioeducativas, o programa
4

Art. 6º - Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as
exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento (BRASIL, ECA, 1990).
5
Resolução nº 113 de 19/04/2016 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
trata dos parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente (SGDCA).
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socioeducativo, como o próprio nome indica, se propõe a promover ações que potencializem
o desenvolvimento educacional dos adolescentes, seja na reorganização da trajetória
escolar ou na inserção em programas de educação profissional, esportivo e cultural. O
conjunto de responsabilização jurídica, de intervenção de saúde, socioassistenciais, de
desenvolvimento escolar e educacional compõe o campo da socioeducação, práticas e
saberes que se entrecruzam no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa com o objetivo de promover mudanças em sua vida. Contudo, os espaços de
socioeducação (fóruns judiciais, programas socioeducativos de restrição e de privação de
liberdade), como visto pelos dados, informações e pesquisas, expõem, muitas vezes, os
adolescentes ao risco de sofrimento, seja físico ou psíquico, e a um desenvolvimento restrito
ou vigiado. Mesmo prevendo a proteção integral dos atendidos e a promoção da dignidade
da pessoa humana, paradoxalmente, tais espaços acabam por reduzir a autonomia dos
atendidos, restringir a vivência social e comunitária, e normatizar as condutas e
comportamentos, chegando, em alguns casos, a patologização da prática infracional. Os
casos de negligência e maus tratos praticados no interior dos programas (unidades) de
atendimento privativos de liberdade dos tempos do passado refletem, ainda hoje, nas
práticas coercitivas, violentas e violadoras da integridade física e moral de adolescentes,
impossibilitando a realização de qualquer proposta socioeducativa, numa afronta à
“gramática” dos direitos humanos.
A regulamentação da política socioeducativa foi sendo tecida no processo de
implementação do ECA, tendo na publicação do documento político e técnico denominado
“Sistema

Nacional

de

arquitetônicos” (2006),

Atendimento

Socioeducativo:

parâmetros

pedagógicos

e

o desenho de um sistema de atendimento ao adolescente em

medida socioeducativa como “um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de
caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o
processo de apuração de ato infracional até a execução de medida socioeducativa”
(BRASIL, SINASE, 2006, p. 22). O documento foi emitido mediante Resolução nº 119/2006
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e assinado em
conjunto com o órgão executivo da SDH da Presidência da República, vinculado ao
Ministério da Justiça. Nele encontra-se expresso como objetivo da gestão da política
socioeducativa e execução dos programas socioeducativos a ação pública pautada na
“gramática” dos direitos humanos. No documento são enumerados princípios a serem
observados pelos programas socioeducativos destacando o respeito aos direitos humanos
enquanto valores que devem ser reconhecidos e vivenciados no processo de cumprimento
das medidas socioeducativas. A elaboração do SINASE (2006) contou com participação de
diversos atores que compõem o sistema de garantia dos direitos da criança e do
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adolescente, especialmente dos profissionais envolvidos com a execução das medidas
socioeducativas. Foi nesse processo que os termos socioeducação e socioeducador
ganharam maior significado e se popularizam no campo socioeducativo.
Em relação às práticas socioeducativas, o referido documento apontou para a
necessidade de busca da “superação da situação de exclusão vivida pelos adolescentes, de
ressignificação de valores, (...) uma vez que as medidas socioeducativas possuem uma
dimensão jurídico-sancionatória e uma dimensão substancialmente ético-pedagógica”
(BRASIL, SINASE, 2006, p 46). Ao definir as diretrizes pedagógicas para o atendimento,
reconhece a formação continuada dos socioeducadores como “fundamental para a evolução
e aperfeiçoamento de práticas sociais ainda muito marcadas por condutas assistencialistas
e repressoras” (BRASIL, SINASE, 2006, p. 49). Também indica que, para a superar os
entraves característicos da socioeducação, é necessária uma política de formação
continuada em que a matriz curricular possa expressar conteúdos relacionados à concepção
dos direitos humanos bem como uma multiplicidade de metodologias para a sua
consecução.
A publicação do SINASE (2006) incidiu num conjunto de propostas encaminhadas ao
Congresso Nacional visando um maior detalhamento e complementação do ECA nas
questões referentes à atenção ao adolescente em conflito com a lei. Foram realizados
estudos e debates quanto à necessidade ou não de aperfeiçoamento do ECA e definição de
garantias sobre o fortalecimento dos princípios e diretrizes estabelecidas pelo CONANDA,
na Resolução 119/2006. Após intenso processo participativo patrocinado pelos Conselhos
de Direitos, SDH, Sistema de Justiça, Organizações da Sociedade Civil, o Congresso
Nacional aprovou a Lei nº 12.594/2012, que então instituiu, em lei federal, o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamentou a execução das
medidas socioeducativas. Uma série de dispositivos faz parte da referida lei, cabendo
destaque para: a disposição das competências dos entes federados com a política
socioeducativa; a elaboração de planos decenais de atendimento socioeducativo e de
planos individuais de atendimento do adolescente; monitoramento e avaliação da gestão da
política socioeducativa e do próprio sistema; a responsabilização dos gestores, profissionais
e entidades de atendimento; o financiamento para a execução das medidas socioeducativas.
No caso da formação continuada, ela está expressa como um dos requisitos obrigatórios
dos programas socioeducativos e tomada como uma “política de formação dos recursos
humanos” (Inciso IV, artigo 11, SINASE, 2012).
Nesse sentido, o Plano Nacional Decenal de Atendimento Socioeducativo (PNASE),
aprovado em 2013 pelo CONANDA e publicado pela SDH-PR para o período de 2014-2023,
eleva o SINASE ao status de política pública, numa articulação com os diferentes sistemas
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envolvidos com a proteção integral ao adolescente em cumprimento de medida judicial. Nas
metas do PNASE ganha destaque a referência à formação continuada dos profissionais do
campo socioeducativo: “valorizar os profissionais da socioeducação e promover a formação
continuada” (BRASIL, PNASE, 2013).
Na análise do sistema de atendimento socioeducativo, o PNASE destaca “a
necessidade específica de qualificação e capacitação continuada da equipe técnica e de
gestão”; uma “formação fragmentada e desarticulada dos profissionais que atuam no
sistema” e, ainda, “carência na formação e capacitação dos operadores do Direito e da
Segurança Pública e dos demais operadores do Sistema de Justiça da Infância e da
Juventude”. Nesse sentido, no Eixo da Gestão do Sistema de Atendimento, inclui-se a meta
de “implantação da Escola Nacional do SINASE”, criada pela SDH-PR, em 2013, em termos
de sua organização, estrutura pedagógica e técnica e a implantação dos Polos Estaduais da
Escola Nacional de Socioeducação (ENS), no período de 2014-2015, constituindo-se um
dos pilares fundamentais para a efetivação da política socioeducativa ao adolescente
infrator. (BRASIL, PNASE, 2013). A ENS visa promover o compartilhamento de experiências
e de produção do conhecimento entre os socioeducadores que atuam no sistema de
atendimento, nos diferentes programas e/ou serviços socioeducativos de privação ou de
restrição de liberdade.
A ENS se organiza enquanto objetivos, diretrizes, parâmetros de gestão,
metodológicos e curriculares sob a ótica dos direitos humanos, no desenho da política de
formação continuada. As metodologias e os componentes curriculares devem proporcionar
aos socioeducadores posicionamento criterioso frente à cultura punitiva e conflitos presentes
no sistema de atendimento. Para a ENS, os direitos humanos devem ser reconhecidos como
fundamento das relações sociais, as atitudes dos adolescentes devem ser compreendidas
como síntese de um processo histórico e comunitário, considerando situações de violência e
violação dos direitos. Para tanto, a ENS fundamenta-se na diversidade de abordagens
pedagógicas com vistas à possibilidades de estratégias diferenciadas para uma cultura da
não violência, de práticas restaurativas e de autocomposição de conflitos no trato ao
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa.

Atualmente existe uma multiplicidade de modelos de formação e muitos
destes ainda reproduzem concepções que não respeitam integralmente os
direitos dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas,
demandando investimentos na formação dos profissionais do sistema
socioeducativo sob a égide da garantia de direitos (BRASIL, PNASE, 2013)

O presente artigo, para além da parte introdutória, contempla seções que tratam da
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configuração do socioeducador na relação com o campo socioeducativo, a formação
continuada e a educação em direitos humanos, a formação continuada dos socioeducadores
do sistema de atendimento socioeducativo na atenção ao adolescente em conflito com a lei,
as considerações finais e as referências teóricas e técncio0legais.

SOCIOEDUCADORES E O CAMPO SOCIOEDUCATIVO
Por socioeducadores entende-se o conjunto de profissionais e trabalhadores que
atuam diretamente na execução das medidas socioeducativas. O termo é originário da área
social. Também são denominados de socioeducadores os profissionais que desenvolvem
atividades em programas de intervenção social e educacional; porém, sem atuação no
sistema socioeducativo.
A origem do termo socioeducador vem do trabalho social dispensado, durante o
último século, às crianças e adolescentes em situação de pobreza, abandono ou
marginalidade. Segundo Donzelot (1986), é no final do século XIX que surgem os
profissionais da área social, numa prática ainda marcada por atitudes de repressão ou
caridade. O autor compara esses profissionais aos professores de ensino primário,
considerando que entre suas atribuições, está o papel de formar, educar e despertar na
criança ou nos excluídos sua consciência de cidadão.
A partir do século XIX surgiu uma nova série de profissões: os
assistentes sociais, os educadores especializados, os orientadores.
Todas elas se reúnem em torno de uma bandeira comum: o trabalho
social. Essas profissões encontram-se, atualmente, em plena
expansão. Bastante marginal no início do século, o trabalhador
social, progressivamente, substitui o professor primário na missão
civilizadora do corpo social e as pesquisas de opinião atestam que
herdou, deste último, seu prestígio. Apesar dos trabalhadores sociais
não serem ainda tão numerosos como os professores primários,
seus efetivos aumentam com extrema rapidez (DONZELOT, 1986, p.
91).
Em geral, os socioeducadores são profissionais que atuam na educação não formal,
com propostas pedagógicas diversificadas e, para tanto, despertam a crítica sobre a
realidade social e lançam mão de abordagens afetivas e acolhedoras. No imaginário social,
os socioeducadores são reconhecidos como profissionais (sujeitos) bem-intencionados,
comprometidos com uma causa e com atitudes socialmente aceitas diante de determinada
questão ou situação social. A questão não é avaliar um sujeito ou definir um perfil
profissional. Socioeducadores são trabalhadores com distintas formações, graduados em
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nível superior ou não, sujeitos de responsabilidades e orientações técnicas, atuando em
diferentes espaços de intervenção social (PEREIRA e BARONE, 2012).
A partir de 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), foi se configurando a formalização do campo socioeducativo (ou da socioeducação),
tendo em vista, o conjunto de leis e saberes sobre a responsabilização judicial e as
intervenções socioassistenciais, educacionais, culturais no trato de crianças e adolescentes,
em medidas de proteção especial (artigo 101) e em medidas socioeducativas (artigo 112).
Com o documento de 2006 (Resolução º 119 do CONANDA) que trata dos parâmetros
pedagógicos e arquitetônicos do sistema de atendimento ao adolescente em conflito com a
lei, o termo socioeducador converge com a perspectiva ético-pedagógica de que a execução
das medidas socioeducativas de privação e de restrição de liberdade encontra-se
“condicionada à garantia de direitos e ao desenvolvimento de ações educativas que visem a
formação da cidadania” (BRASIL, SINASE, 2006, p. 47).
Para atuação no sistema de atendimento socioeducativo são indicados como
profissionais, médico, psicólogo, professores (ECA, 1990); instrutor profissional, psiquiatra
(ONU, 1990); diretor, assistente social, pedagogo, advogado, profissional da área
administrativa, entre outros (SINASE, 2006; SINASE, 2012). Cabe ressaltar que no quadro
dos socioeducadores. Parte deles não possui formação no ensino superior ou mesmo
técnica e, mesmo assim, atuam nas atividades de segurança ou disciplinar, no caso dos
programas de atendimento privativos de liberdade. Segundo o SINASE (2006), as
“atribuições dos socioeducadores deverão considerar o profissional que desenvolva tanto
tarefas relativas à prevenção de integridade física e psicológica dos adolescentes e
funcionários quanto às atividades pedagógicas” (p. 45).
Na Lei Federal nº 12.594/2012 (SINASE), as atribuições e responsabilidades dos
profissionais do campo socioeducativo – “dirigente, de seus prepostos, dos membros da
equipe técnica e dos demais socioeducadores” – estão previstas no artigo 11 e artigo 12,
que subsidiam o entendimento da categoria educador social ou socioeducadores.
Artigo 11 - Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios
para a inscrição de programas de atendimento [socioeducativos]:
(...)
VI – a indicação de equipe técnica, cuja quantidade e formação devem
estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos
conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser
realizado;
Artigo 12 – A composição da equipe técnica do programa de atendimento
deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das
áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas
de referência.
Parágrafo 1º Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes
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para atender necessidades específicas do programa.
Parágrafo 2º Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada
profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade
de atendimento (BRASIL, SINASE, 2012).

Cabe ainda ressaltar que há outra denominação que figura no ECA (1990) e no
SINASE (2012) quando da execução dos programas de meio aberto (Prestação de Serviços
à Comunidade e Liberdade Assistida), a do orientador social que, entre as atribuições,
destaca-se ao acompanhamento e avaliação do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa (inciso I, do artigo 13, SINASE, 2012). Também os entes da federação
responsáveis pela gestão da política socioeducativa (estados e municípios) elaboram
documentos normativos tipificando as orientações para cada um dos profissionais dos
programas socioeducativos e os requisitos da formação escolar mínima exigida para o
desenvolvimento das atividades de socioeducação (gestão, técnica, apoio pedagógico e
administrativo-operacional, segurança ou organização disciplinar), a partir do ECA e
SINASE. Cabe dizer que para o exercício da função de gestor ou de programas
socioeducativos em regime de privação de liberdade (Internação e Semiliberdade), são
necessários: “I – formação de nível superior compatível com a natureza da função; II –
comprovada experiência no trabalho com adolescentes de, no mínimo, 2 (dois) anos; III –
reputação ilibada” (artigo 17, SINASE, 2012). Mesmo para a gestão das medidas em meio
aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida), tais requisitos vendo
sendo considerados necessários quando da normatização dos programas.
Como pode ser observado há um traço comum a todos esses profissionais, o campo
socioeducativo e o público destinatário da ação social, a partir da especificidade de
atribuição de cada um, todos estão igualmente desenvolvendo suas atividades em prol dos
adolescentes em conflito com a lei e o espaço de atuação, o sistema de atendimento
socioeducativo. Para Goffman (2005), um dos desafios para as equipes de socioeducadores
é o fato de trabalharem exclusivamente com seres humanos (atividade fim e não atividade
meio). Por mais que sejam indicadas diferentes profissões, o trabalho dos socioeducadores
tem o adolescente infrator como saber que determina a atuação profissional. A troca de
impressões entre socioeducadores e adolescentes tem sido constante nos diferentes
modelos de atendimento e os aspectos da subjetividade de cada um se apresentam nas
relações diárias: respostas espontâneas e atitudes autônomas não se encontram previstas
nos manuais e protocolos de organização dos espaços socioeducativos, pois há ineditismo
diário na ação considerando cada pessoa atendida, sua trajetória, suas perspectivas.
Contudo, as práticas têm revelado casos em que o adolescente atendido é tomado como
objeto da ação socioeducativa e, com isso, saberes pré-estabelecidos e determinados se

37

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255
10

sobrepõem à individualidade do adolescente-sujeito.
Para Freire (1984), os profissionais do sistema socioeducativo são educadores
durante todo o momento em que se relacionam com os adolescentes e possuem a
autoridade fundamental e necessária para garantir uma prática humanizada, com liberdade
e disciplina. A disciplina deve ser exercida por todos os socioeducadores, pois a
diversificação das intervenções podem modificar comportamentos e problematizar o
contexto social dos adolescentes. O educador deve viver uma relação com o adolescente
com base na coerência dos princípios e atitude pedagógic a, que contribua para a
transformação do sujeito, dele com os pares, com a família e sociedade.
Nós precisamos de uma prática pedagógica que se gere e gere disciplina,
mas disciplina como criatividade, como curiosidade, disciplina como
inquietação, como indagação, como pergunta, como marcha, como ação e
não disciplina como humilhação, como cabeça baixa, como temor, medo
(Freire, 1984, p.7).

Os programas de socioeducação são considerados como espaços de educação.
Contudo muitas instituições ainda apresentam em seu cotidiano práticas disciplinares
marcadas pela cultura repressora, assistencialista e distante da “gramática” de direitos
humanos, em que, a escuta dos adolescentes não se constitui como estratégia pedagógica
de ação. Com isso, a instituição e todos que lá atuam (socioeducadores) poderão ser
reconhecidos como produtores da violência e da negligência e, por isso, identificados como
indiferentes ao exercício e a garantia dos direitos humanos e resistentes a mudanças de
concepção, método e gestão da política socioeducativa e das práticas de socioeducação.
A garantia ao socioeducador de tempo-espaço livre no dia a dia do atendimento para
a reflexão sobre sua prática profissional e relacioná-la com os saberes da socioeducação, é
fundamental para que se efetive uma política de atendimento humanizada na qual o
adolescente possa ser entendido como um sujeito de direitos. Nessa perspectiva poderá o
socioeducador em seu trabalho cotidiano e com a experiência profissional acumulada
influenciar na tomada de decisões sobre cada caso atendido, à luz dos direitos, sem
discricionariedade, sem violação e sem violência. A formação permanente contribui
sobremodo para a ressignificação da prática e a reflexão crítica acerca dos novos desafios e
das mudanças constantes na socioeducação.

FORMAÇÃO CONTINUADA E DIREITOS HUMANOS
A formação continuada pode ser entendida como um processo dinâmico que, além
de discutir e problematizar conteúdos na perspectiva da aprendizagem, também considera
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os saberes, a formação escolar (acadêmica) ou não dos trabalhadores envolvidos nesse
processo.
A ideia de se desenvolver um programa de formação profissional continuada tem seu
surgimento no meio educacional. Para Gatti (2008), o conceito “formação continuada” referese a cursos estruturados e formalizados, oferecidos após a graduação ou após o ingresso
no magistério, momentos e espaços em que se possibilitam acesso à informação, reflexão,
discussão e trocas de experiências. O contexto das dinâmicas postas pela reestruturação
produtiva e novas regulações da relação capital-trabalho a partir do pós-guerra (século XX),
impôs à educação a necessidade de novas abordagens, tanto na finalidade da educação
quanto da formação dos professores e alunos. Também com a democratização do acesso à
educação, um novo perfil de alunado chega às escolas públicas, ou seja, o alunotrabalhador,das camadas populares (PALMA FILHO&ALVES, 2003). Na avaliação de Gatti
(2008), a formação permanente continua influenciada pelas necessidades do mundo do
trabalho e do conhecimento, considerada como uma forma de valor e mesmo de mérito, em
escala mundial.
Os programas de formação continuada são espaços para o aprendizado; porém esse
não deve seguir uma sistematização rígida no que se refere aos conteúdos. A formação
continuada deve partir da reflexão sobre a prática profissional e, por isso mesmo, deve ser
crítica e propiciar questionamentos sobre as diferentes realidades que permeiam o mundo
do trabalho:
A formação assume um papel que vai além do ensino que pretende uma
mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na
possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para
que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a
mudança e com a incerteza (IMBERNÓN, 2002, p.18).

Liberali (2010), na análise sobre a formação na área da educação, afirma que
“refletir não seria um simples processo de pensar, mas uma ação consciente realizada pelo
professor, que busca compreender seu próprio pensamento, sua ação e suas
consequências”. Apresenta três diferentes visões do conceito de “reflexão” usadas no
contexto da formação continuada: a “reflexão técnica, marcada pela avaliação e/ou mudança
da prática a partir de normas da teoria”; a “reflexão prática, parte da tentativa de encontrar
soluções para a prática na prática”; a “reflexão crítica centrada em resolver as contradições
dos dois outros tipos de reflexão em direção a uma maior autonomia e emancipação para os
participantes” (p. 25-31).
O que se espera dos trabalhadores que participam dos programas de formação é a
conscientização sobre sua realidade profissional, pois, refletir é trazer à consciência a
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amplitude de suas ações, seus resultados ou consequências. Esse processo permite ao
trabalhador reconhecer os efeitos de suas ações e sua interferência no espaço educativo. A
reflexão proposta nos programas de formação continuada visa também à emancipação
política dos envolvidos no processo ao buscar desenvolver a crítica social e a autonomia e,
ao propor que eles, tenham clareza do seu papel político enquanto educadores.
(...) a história brasileira é marcada pela presença do Estado como ente
separado da sociedade, e o responsável por gerir os negócios públicos (em
favor dos privados) por uma influência do liberalismo (que prega o
individualismo e uma falsa separação entre Estado e Sociedade), entre
outros. Este processo histórico acaba afastando e não criando o habito e o
aprendizado de inserção de sujeitos sociais em questões de interesse
público (LUIZ, 2009, p. 79).

Por atuarem com direitos sociais e com novos sujeitos no campo social (direitos de
cidadania) e reconhecida as peculiaridades do desenvolvimento da ação, os trabalhadores
sociais são chamados a assumir seu papel enquanto sujeitos políticos. Atuando em serviços
públicos, esses trabalhadores precisam apresentar capacidade crítica para reconhecer suas
atribuições funcionais como também a responsabilidade na garantia dos direitos aos
destinatários dos serviços.
Ao considerar que a origem dos programas de formação continuada está associada
às características e demandas do público atendido, a reflexão crítica sobre a própria prática
e a intenção de conscientização do papel político dos educadores, é possível estabelecer
relação direta com a educação em direitos humanos. Para Benevides (2003), a educação
em direitos humanos é de natureza permanente e necessariamente voltada para mudanças,
busca atingir corações e mentes não sendo apenas instruções ou mera transmissão de
conhecimento. A autora destaca que a formação sob a ótica da cultura de respeito à
dignidade humana, busca a liberdade e a autonomia e está relacionada como a formação
para a cidadania. Assim, a intenção da formação continuada é atender às demandas de
populações e grupos que despertam maiores inquietações e dificuldades: é uma ação
relacionada aos profissionais que atuam, em geral, nos espaços socioeducativos (da escola
e de outros programas sociais) objetivando a qualidade do atendimento.
Fica evidente que, por atuarem em serviços promotores de direitos, os educadores,
estão para além de suas formações acadêmicas ou registros nas entidades de classe ou
profissionais, e, por isso, são representativos da garantia e existência dos serviços sociais
públicos, sejam eles no campo da educação escolar, segurança social ou socioeducativo.
Ao trabalhar com populações e grupos que se reconfiguram diante de diferentes realidades
sociais e padrões culturais, as políticas de formação continuada sob a perspectiva da
educação em direitos humanos necessariamente assume o título de permanente ou
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continuada.
A educação em direitos humanos é essencialmente a formação de uma
cultura de respeito à dignidade humana mediante a promoção e a vivência
dos valores de liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da
cooperação, da tolerância e da paz. (BENEVIDES, 2003, p 309)

Educação em direitos humanos não se restringe a metodologias tradicionais de mera
transmissão do conhecimento, é necessária a participação ativa e envolvimento pessoal dos
educadores. As propostas de formação devem promover a possibilidade de identificação dos
participantes com a temática dos direitos humanos. É preciso que, antes de olhar para seu
público e reconhecê-lo como sujeito de direitos, o profissional também precisa se
reconhecer enquanto detentor dos mesmos direitos. A dignidade da pessoa humana não é
tema que se resume a teorias; por outro lado, sua garantia nos espaços de atendimento
muitas vezes é um desafio a cada dia. As contradições e conflitos que emergem nos
espaços educativos que se propõem à garantia de direitos são temas de relevância para as
propostas de formação; assim, ao se considerar a reflexão crítica como base da formação
permanente, os dilemas da prática profissional indicarão abordagens e metodologias as
mais adequadas para se atingir a finalidade da formação.
Despertar a consciência do papel político do educador possibilitará a promoção de
mudanças efetivas nos espaços de atendimento: o educador precisa se reconhecer cidadão,
identificar seus direitos e suas responsabilidades para que possa alterar seu modo de olhar
e tratar o atendido. O compromisso com a promoção de espaços democráticos também é
um dos princípios da política de educação, especialmente, da política socioeducativa voltada
ao adolescente em conflito com a lei. Nessa perspectiva, as propostas de formação
continuada sob a ótica da educação em direitos humanos poderá valorizar e garantir a
participação autônoma dos educadores escolares e dos socioeducadores.
Segundo Carvalho e Estêvão (2013), para que os educadores “se transformem em
agentes de justiça social precisam compreender a complexidade dos domínios social,
político, psicológico e educacional, em sua articulação com a vida humana, fazendo-se
necessária a criação de alternativas democráticas” (p. 411). A educação em direitos
humanos por ter essa preocupação em muito contribui para o desvelamento das relações de
poder a que os educadores estão submetidos nos espaços de desenvolvimento do trabalho
educativo-social e na sua relação com outros espaços da vida social: a identificação dessa
condição pode despertar a consciência emancipatória dos mesmos e da natureza da ação
público-educativa que exercem.
Assim compreende-se a formação continuada em direitos humanos enquanto

41

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255
14

intervenção que se destina a promover mudanças no espaço social; uma ação que visa
garantir a dignidade da pessoa humana nos programas de atendimento; um processo
reflexivo e crítico que busca a emancipação política dos educadores e o reconhecimento
de sua ação social pública e formativa dos atendidos no interior do sistema escolar como
também do atendimento socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei.

FORMAÇÃO

CONTINUADA

DOS

SOCIEODUCADORES

DO

SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO
A partir dos marcos legais que fundamentam e constituem o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), a educação permanente ou formação continuada, é
reconhecida enquanto ação que busca promover a emancipação e o desenvolvimento
profissional dos socioeducadores bem como qualificar os programas e ou serviços
socioeducativos na garantia da efetivação dos direitos humanos. O atendimento
socioeducativo nos tempos de hoje (Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990) ainda
apresenta características e resquícios da doutrina da situação irregular da legislação de
ontem (Códigos de Menores de 1927 e 1979), em que os direitos humanos ainda são
apenas narrativas legais distantes da realidade e necessidades dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas.
Nesse sentido, a formação permanente ou contínua dos socioeducadores
(profissionais do campo socioeducativo) deve problematizar sobre as velhas práticas para
que se possa diminuir a distância entre o declarado e o vivido pelos adolescentes no
cumprimento de decisão legal (medidas socioeductivas) tanto em restrição quanto em
privação de liberdade. Cabe às instituições executoras da política socioeducativa
compreendendo

especialmente

a

gestão

dos

programas

socioeducativos,

a

responsabilidade de desenvolver políticas de formação dos socioeducadores (gestores,
equipes técnicas, agentes de educação, apoio operacional, agentes de segurança) para a
reflexão e superação “dos entraves que se colocam na prática socioeducativa”, cujos
conteúdos permitam a compreensão e o exercício da “gramática” dos direitos humanos, no
olhar e trato desses adolescentes (SINASE, 2006, p. 49). Importante destacar que os
programas de educação permanente não podem ser entendidos apenas enquanto
aperfeiçoamento dos “recursos humanos”, mas também como enfrentamento e resposta às
práticas repressivas e violadoras de direitos que, durante anos, marcaram a política de
atendimento de crianças e adolescentes das camadas populares, sob a tutela do Estado do
brasileiro.
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), em
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2006, aprovou os parâmetros para a formação continuada dos operadores do sistema de
garantia de direitos, por meio da Resolução nº 112/2006, que destaca a importância dos
processos formativos de todos os atores do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e
Adolescentes (SGDCA), especialmente do sistema socioeducativo, apresentando para isso,
princípios, diretrizes, objetivos, metodologias e conteúdos básicos e complementares para
os programas de formação continuada ou permanente (BRASIL, SINASE, 2006). Como
princípios e diretrizes para a formação continuada, ressalta-se o debate em torno de um
projeto de sociedade em que as relações devam ser pautadas pela ética e afirmação dos
princípios dos direitos humanos como o da universalidade, da exigibilidade e da
participação. Os objetivos da educação permanente passam pela possibilidade de viabilizar
o trabalho em rede, de criar e fortalecer relações democráticas e para aprimorar práticas e
modelos instrumentais que possam agilizar o fluxo e a eficiência dos processos de
promoção, defesa e controle de direitos (BRASIL, SINASE, 2006).
A definição de uma política de formação socioeducativa e a proposição de
parâmetros curriculares, metodológicos e de gestão e, ainda, a indicação de estudos sobre
as práticas para a produção do conhecimento (plantões, regimentos, projetos políticospedagógicos, planos individuais de atendimento, entre outros). Como objetivos podem ser
destacados: a qualificação dos programas de formação continuada; a necessidade de
alinhamento conceitual, metodológico e curricular das normas legais; o desenvolvimento de
pesquisas, a promoção de registros da memória do atendimento socioeducativo, a produção
bibliográfica e técnica, a publicação e difusão do conhecimento sistematizado; o
estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior e agência de fomento à
pesquisa; a promoção do intercâmbio cultural em nível nacional e internacional no campo
socioeducativo.
Uma das finalidades da ENS, criada em 2013, está na sua responsabilidade de
“assessorar técnica e metodologicamente as Unidades Federadas na elaboração de
estratégias de formação em recursos humanos em socioeducação” (BRASIL, ENS, 2013, p.
5). A direção da ENS é formada pelo Comitê Gestor Nacional composto por seis membros:
dois representantes da Coordenação Nacional do SINASE, presidente e vice-presidente do
Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da Política de
Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FONACRIAD) e dois
representantes do CONANDA. Em caráter consultivo ou como convidado, são convidados a
participar do Comitê Gestor da ENS, representantes de Instituições de Ensino Superior. A
ENS estabelece, pois, um conjunto de fundamentos, objetivos e diretrizes que orientam os
programas nacionais de formação, uma vez que também estabelece critérios para a
execução de tais programas.
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A execução dos programas e cursos de formação poderá ser feita
diretamente pela Escola Nacional de Socioeducação, através de modalidade
presencial, à distância, semipresencial, ou através de pactuação/convênio
com Instituições de Ensino Superior (público ou privado), ONG-OSCIP,
Fundações e órgãos de execução de medidas socioeducativa (Estadual,
Distrital e Municipal). (BRASL, 2013, p. 6)

A ENS apresenta um modelo de gestão que promove os programas de formação de
forma centralizada e descentralizada. A regionalização das ações pode ser efetivada por
meio de convênio com instituições estaduais ou municipais; contudo, devem atender às
diretrizes, objetivos, metodologias e currículo estabelecidos pela ENS, ressalvadas as
especificidades locais/regionais. Os parâmetros técnicos de referência da socioeducação e
as orientações quanto ao incentivo para a participação dos socioeducadores são orientados
pela ENS. A programação bem como a escolha dos participantes, o registro histórico, a
supervisão e avaliação são de responsabilidade dos Núcleos Estaduais, coordenados pelo
gestor dos sistemas socioeducativos estaduais e repassados ao Comitê Gestor da ENS.
As metodologias indicadas pressupõem que a formação dos socioeducadores seja
permanente e visem à reflexão teórica e metodológica como possibilidade de
problematização

da

prática

socioeducativa,

reconhecendo

a

diversidade

e

as

especificidades da adolescência, a aceitação do diferente e as contradições entre instituição
e sujeito livre. Busca-se despertar no socioeducador a consciência referente ao seu papel na
socioeducação, assim “a formação deve ser interpretada como um caminho que possibilita
ao sujeito transformar-se enquanto transforma seu contexto” e durante esse processo
devem ser valorizados “não apenas os aspectos cognitivos, mas também as competências,
atitudes, habilidades técnicas e humanísticas, dos profissionais em formação” (BRASIL,
ENS, 2013, p. 8).
Para tanto, devem ser utilizados estudo de casos, dinâmicas de grupo, aulas
interativas e expositivas, conferências, seminários entre outros para a promoção de
metodologias que integrem a prática socioeducativa e teoria. Também é orientado o uso de
materiais didáticos específicos como cadernos e textos de formação com a produção teórica
da área, bem como referências técnicas e legislações. É prevista ainda a possibilidade de
elaboração de planos pedagógicos para os programas de atendimento e visitas aos
programas socioeducativos, em seus diferentes espaços.
A produção do conhecimento e a realização de pesquisas pelos próprios
socioeducadores, bem como a difusão do saber produzido na prática socioeducativa, estão
indicadas nos parâmetros metodológicos e de gestão da ENS. Existe a preocupação com a
formação do conjunto da sociedade, responsabilidade já destacada pelo SINASE
(Resolução 119/2006) em relação à opinião pública no que tange ao adolescente em conflito
com a lei. Assim, é organizada a Gestão da Comunicação e Publicação, responsável pela
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difusão de informações, publicação, campanhas, biblioteca virtual e tecnologia da
informação. Em relação à produção do conhecimento, é prevista a gestão em pesquisa,
visando atualizar os socioeducadores quanto aos novos paradigmas e fundamentações
teóricas sobre a categoria adolescente em conflito com a lei, a política socioeducativa, a
gestão do SINASE, as metodologias de atendimento.
Os programas de formação da ENS tem como modalidades os formatos presencial,
semipresencial e à distância; a proposta está organizada em três núcleos, de acordo com
os parâmetros curriculares, características ou perfil do grupo participante, nível de extensão
ou pós-graduação “lato sensu” e carga horária, sendo: Núcleo Básico: cursos de extensão
de formação básica comum a todos os profissionais da socioeducação em âmbito nacional,
com 160h; Núcleo Específico: cursos de extensão para formação em módulos focada em
temas específicos da socioeducação com no mínimo de 40h; Núcleo de Especialização:
formação em nível de pós-graduação lato senso com 360h. (BRASIL, 2013, p. 7)
O Núcleo Básico se configura enquanto um curso de extensão com currículo
comum a todos os participantes. O conteúdo programático está dividido em seis eixos, a
saber: Adolescência e juventude; Políticas Públicas e marco legal da Socioeducação no
Brasil; Metodologia do atendimento socioeducativo; Orientações pedagógicas do SINASE;
Parâmetros de Gestão do Atendimento Socioeducativo; Parâmetros de Segurança no
Atendimento Socioeducativo. Desses eixos destacam-se aqueles que tratam das políticas
públicas e os marcos legais do SINASE, por abordar a legislação, a incompletude
institucional da política e sistema socioeducativo e as características da socioeducação e
dos parâmetros da segurança pública pela relação conflituosa em termos garantia de
direitos com a responsabilização do adolescente pelo delito cometido, porque fazem
referência direta com a “gramática” dos direitos humanos a ser observada no interior do
sistema de atendimento.
Os cursos de extensão do Núcleo Específico são de carga horária menor, 40 horas, e
visam uma temática específica, pois cada localidade apresenta demandas regionais muito
singulares, sendo impossível contemplá-las nos cursos do Núcleo Básico. A ENS apresenta
como exemplos de cursos de extensão: práticas restaurativas; educação em direitos
humanos; gestão do sistema socioeducativo; educação em saúde; ferramentas do SINASE
entre outros. Já o Núcleo de Extensão se configura com carga horária de 360 horas,
seguindo orientações mais formais do sistema de educação e atende às orientações do
Ministério da Educação (MEC). O foco é a sistematização e produção do conhecimento,
relacionando diferente saberes científicos e filosóficos com experiências da socioeducação
e, ao final do curso os participantes devem apresentar uma monografia ou publicação.
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A ENS publica suas ações e promove a proposta de formação por meio eletrônico,
em site oficial, espaço de divulgação dos cursos não presenciais e do número de
participantes. Atualmente estão registrados quatro cursos sendo um de extensão de Núcleo
Básico e três de extensão referentes ao Núcleo Específico, com as temáticas: justiça e
práticas restaurativas, fortalecimento da gestão e formação de mediadores. Os referidos
cursos são promovidos em parceria com o Centro de Estudos Avançados de Governo e
Administração Pública da Universidade de Brasília (CEAG/UnB), oferecidos na modalidade à
distância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa desenvolvida por Mathias Junior (2012)6 sobre os programas estaduais
de formação continuada dos socioeducadores no Brasil, com recorte sobre as instituições
públicas que executam as medidas socioeducativas de privação de liberdade (Internação e
Semiliberdade), possibilitou evidenciar registros de parte das ações formativas existentes
em alguns estados da federação, as referências à “gramática” de direitos humanos nas
propostas curriculares dessa formação e a relação da formação ocorrida no campo estudado
com a política nacional de formação continuada.
Em alguns estados apresentavam ações que se desenvolviam em rede e
articuladas aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, com relação
ora horizontal, ora vertical entre as esferas da administração pública federal e estadual.
Foram identificadas parcerias com o Fundo Nacional da Criança e Adolescente (FNCA),
SDH-PR, CONANDA, Universidades (públicas e privadas) e ainda com as Escolas de
Conselhos. Em alguns estados da federação, as instituições executoras da política
socioeducativa buscavam implantar uma política de formação continuada; contudo, os
registros das ações formativas não mostravam identificação das ações formativas estaduais
(esparsas ou contínuas) com a política nacional de formação (MATHIAS JÚNIOR, 2012).
Os programas de formação continuada são gratuitos, porque estatais e, por vezes
reconhecidos como processo de educação não formal; porém, em alguns estados da
federação, configuravam-se como programas de extensão universitária. Em geral, as
6

O estudo relaciona-se à linha de pesquisa denominada “Gestão da Política de Direitos ao
Adolescente em Conflito com a Lei” vinculado ao “Núcleo de Estudos e Pesquisas Adolescente e
Gestão Pública (NEPAG”, sob a orientação da Profa. Dra. Irandi Pereira, Mestrado Profissional
Adolescente em Conflito com a Lei (Universidade Anhanguera de São Paulo - UNIAN).
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instituições de atendimento referiam-se à formação continuada como espaço de superação
coletiva, como possibilidade de avançar na construção de novos saberes e de garantia da
qualificação permanente dos socioeducadores. Assim alguns conteúdos eram sugeridos
para a consecução das ações formativas: elaboração de propostas para a melhoria da
qualidade do atendimento do adolescente em conflito com a lei e na implantação do
SINASE (2006, 2012); subsídios para o processo de elaboração dos Planos Políticos
Pedagógicos (PPP) dos programas de atendimento, Planos Individuais de Atendimento (PIA)
na atenção ao adolescente, Planos Decenais de Atendimento Socioeducativo (PDASE) para
a gestão da política socioeducativa e respectivo sistema de atendimento socioeducativo,
metodologias e estratégias para a cooperação e o intercâmbio da política socioeducativa
com os demais sistemas das políticas setoriais e sistema de justiça e com as organizações
da sociedade civil, estímulo e orientação de produção e publicação técnico-científica sobre
o tema adolescente em conflito com a lei.
Foi possível perceber que a gestão do sistema socioeducativo é temática recorrente
nas propostas de formação continuada como também a gestão (administração e
gerenciamento) dos programas socioeducativos. Pela leitura das propostas de formação, o
debate reflexivo permeava os estudos de caso vivenciados no cotidiano institucional, desde
as relações de poder percebidas como impositivas como a dificuldade de legitimação do
socioeducador na indução de mudanças necessárias ao atendimento com os adolescentes
em privação de liberdade. Pode-se considerar que a Resolução Nº 112/2006 do CONANDA,
como o primeiro documento que apresenta orientações e concepção de formação
continuada dos socioeducadores do sistema nacional de atendimento socioeducativo ao
adolescente em conflito com a lei. Contudo, mostrava-se incipiente a relação da política de
formação com a concepção da educação em direitos humanos.
Com a criação da Escola Nacional de Socioeducação (ENS, 2013), foi possível
perceber de modo mais claro e objetivo a relação do SINASE de 2006 e 2012 (objetivos,
diretrizes, parâmetros de gestão, parâmetros metodológicos) com os parâmetros curriculares
para a formação continuada dos socioeducadores. Assim, a partir do marco legal SINASE, a
ENS se constitui enquanto orientação nacional para a política de formação continuada com
seus programas, conteúdos e modalidades e da própria organização dos polos estaduais de
formação.
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O PAPEL DO SOCIOEDUCADOR COMO AGENTE DE DIREITOS HUMANOS.

Clawdemy Feitosa e Silva1

INTRODUÇÃO
A maioridade penal hoje é objeto de ampla discussão no cenário político e jurídico
nacional brasileiro. As divergências sobre o assunto alimentam sua importância e relevância
para estudos de ações que contribuam para os processos de ressocialização e integração
da criança e adolescente à sociedade e em grande parte para o seio de suas próprias
famílias.
Há uma ampla divulgação midiática de crianças e adolescentes inseridos na
violência e partícipes da criminalidade brasileira que de certa forma justifica-se alguns
discurso ideológicos políticos para aplicação de normativas ainda mais rigorosas e punitivas,
desta forma imbuindo ao Estado uma resposta, postura e resolução que atenda aos anseios
sociais, menosprezando as causas da violência e negando o oportuno momento de
discussão do papel da socioeducação no amparo de crianças e adolescentes em conflito
com a lei.
É importante consideramos a influência da Organização das Nações Unidas (ONU)
que desde o século XX tem promulgado normativas que tratam especificamente sobre a
temática da criança e do adolescente tais como: a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948), as Regras Mínimas para o Tratamento do Recluso (1957), a Declaração
Universal dos Direitos da Criança (1959), Regras Mínimas para a Administração da Justiça
dos Menores (chamada de Regras de Beijing – 1985), a Convenção sobre os Direitos da
Criança (1989), as Regras de Riad (1990), as Regras de Havana (1990), e as Regras de
Tóquio (1990).
No Brasil do século XVIII, a história do direito juvenil é marcado pela legislação em
vigor das Ordenações Filipinas que vai até 1830, onde menores de idade eram tratados na
mesma condição do adulto, com exceção dos menores de 7 anos de idade (incapazes).
Somente com a promulgação do Código Criminal de 1830 pelo Imperador D. Pedro I avança
a questão de integridade física, segundo nos esclarece Platt (1997) temos o primeiro

1

Mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília (UnB). E-mail:
asotieff@gmail.com
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Tribunal de Menores (chamada de tutelar) no século XIX até os anos 80 e por fim, o modelo
penal juvenil tendo como marco as ações normativas da ONU em 1985.
Podemos contemplar longos momentos de letargia no que se refere aos debates
sobre os menores abandonados e delinquentes que eram recolhidos de forma injustiçada
pelo simples fato de serem vistos como moribundos, marginalizados por suas condições
sociais, culturais dentre outras. Assim, somente em 1927 é que teremos um Código de
Menores atualizado posteriormente em 1979 pouco avançou numa perspectiva de direitos
humanos para o sujeito inadaptado ao tecido social exigido.
O Código Penal de 1940, a Carta Magna de 1988, e o Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990 definem os atores que devem ser atendidos em suas especificidades
físicas-emocionais como pessoas em desenvolvimento, a saber, o adolescente é o individuo
com idade maior de 12 e menor de 18 anos penalmente inimputáveis, mas que ao contrário
do senso comum, é responsável em caso de cometimento de seus atos infracionais, sujeito,
portanto ao cumprimento de medidas socioeducativas.
A violência historicamente é cometida por pessoas em várias fases da vida,
entretanto o histórico da punibilidade da criança e adolescente demonstra que a sociedade
que está em constante transformação ainda é contemplada pelo preconceito e ausência de
envolvimento. A criminalidade cometida nessa fase da vida decorre de inúmeros fatores,
pouco definidos pela sociologia ou psicologia, mas que compreende a importância de
estudos ainda mais aprofundados para compreensão de fatores deste ser em
desenvolvimento humano.
O Brasil foi um dos primeiros signatários a legitimar após a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança em 1989, um estatuto que assegurasse os direitos
fundamentais inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). O caráter multifacetado do tema a despeito das pressões sociais
movimentasse numa perspectiva ideológica bastante encoberta dos reais resultados de
politicas públicas de segurança, justiça e de penitenciárias inadequadas e insuficientes
conduzidas por responsáveis que deveriam velar e promover os direitos humanos ao sujeito
de direitos. O momento atual de divergência do debate da maioridade penal suscita a
necessidade de ampliar o atendimento socioeducativo e a importância de formação de
profissionais que compreendam a função e intenção do legislador integrando este
profissional na rede de proteção.
O presente artigo visa compreender através de uma análise crítica o papel do
socioeducador como agente de direitos humanos tendo em vista a atual criação da Escola
Nacional de Socioeducação (ENS) pelo Governo Federal através da Portaria n.º 4 de 9 de
janeiro de 2014 (SDH/PR), objetivando ampliar o discurso tanto das propostas de
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atendimento e práticas socioeducativas quanto da importância na formação dos
profissionais responsáveis para reinserção social do adolescente em conflito com a lei.
Neste contexto, é preciso considerar um grande passo do Estado em parceria com
Instituições para a formação continuada destes agentes (socioeducadores) que através da
Escola Nacional de Socioeducação (ENS) será agente de direitos humanos e assim
promover no contexto de políticas públicas uma filosofia de educação em/para direitos
humanos.
A metodologia deste artigo pauta-se na análise documental da legislação em vigor e
bibliográfica, fundamenta-se pela relevância no caminho teórico trilhado por Paulo Freire em
sua obra Pedagogia da Autonomia (2016) para que no âmbito da socioeducação “valores
éticos e estéticos” não sejam ignorados, desprezados, e desta forma possibilite uma
perspectiva de alteridade da condição humana.

PANORAMA HISTÓRICO TEÓRICO-CONCEITUAL DE DIREITOS HUMANOS SOB A
PERSPECTIVA DO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
Dentre algumas mazelas sociais que acompanham a história da humanidade durante
séculos a violência, a fome, a guerra, a discriminação, a escravidão, o preconceito, são
algumas que sempre assolaram a história do direito natural, o direito do homem, até porque
o direito humano não era devidamente reconhecido. Somente no século XX depois do
genocídio ocorrido na segunda guerra mundial finalmente passa a ter o reconhecimento
mundial em detrimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
É evidente que na história do pensamento filosófico muitas foram às contribuições do
direito natural para os fundamentos dos direitos humanos, até porque “as declarações
nascem como teorias” (Bobbio, 2004). A doutrina adotada pelos filósofos jus naturalistas
como Thomas Hobbes nos séculos XVI a XVII em sua obra O Leviatã, inovou ao declarar
que a liberdade do homem estava condicionado ao direito à vida diante de sua razão,
transformando a racionalidade político-jurídica e teológica numa proposta moderna, técnicoracionalista e laical. Quanto a John Locke (1978) baseia-se ao declarar o direito à
propriedade, e tanto para os filósofos Rousseau como Kant todos os homens devem possuir
autonomia (BOBBIO, 2004).
Para Bobbio (2004, p. 30) “os direitos do homem nascem como direitos naturais
universais,

desenvolvem-se

como

direitos

positivos

particulares,

para

finalmente

encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais”. Pensar em direito é
pensar além da Justiça, além do que é justo, é pensar naquilo que é devido, numa relação
correlata para com o Outro (sujeito) não só de direito, mas também de dever, é pensar na
própria vida humana, na dignidade incondicional, mas que nem sempre chega a sua
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plenitude, pois não tem alcançado verdadeiramente a afirmação universal e positiva entre
todos os povos e nações, mas em muito contribuiu quando as revoluções liberais das
constituições (EUA e Francesa) proclamaram os direitos humanos.
Para Bobbio (2004) os direitos humanos são “desejáveis”, mas que ainda não foram
todos “reconhecidos” busca-se uma maior “efetivação de proteção ao desenvolvimento
global da civilização humana”, o que se deve atentar é muito mais que fundamentar, mas
“protegê-los”.
Laffer (1988, p. 134) em sua obra A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um
diálogo com o pensamento de Hannah Arendt apresenta de forma reflexiva uma síntese do
pensamento de Arendt que “os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma
invenção humana em constante processo de construção e reconstrução”.
Não é possível isolar ou moldar os Direitos Humanos, o mesmo encontra-se em
transformação de acordo com o contexto social e histórico da humanidade, não pode ser
visto apenas como valores absolutos devido a relatividade do homem diante de seus
interesses políticos e ideológicos, mas sua normatização é importante diante de uma
secularização entre o passado e o futuro numa perspectiva de avanços e desafios
(BOAVENTURA,2006; ARENDT, 2005).
Um dos grandes expoentes na luta pelos Direitos Humanos no caso Herrera Flores
(2008, p. 23), conceitua que “Los derechos humanos son una convención cultural que
utilizamos para introducir una tensión entre los derechos reconocidos y las prácticas
sociales” Não basta tão somente adotar por convenções e estabelecer dispositivos
constitucionais sem o devido reconhecimento, sem a devida prática e inserção social, pois
diante do contexto o homem liberta-se com base não apenas no principio da racionalidade,
do poder absolutista monárquico, mas buscando para si uma nova ascensão, uma nova
individualidade, uma nova transformação do pensar na modernidade.
Debater sobre direitos humanos remete a tensões entre direitos e deveres humanos,
entre o humano e o não humano (o Outro como objeto), (TODOROV, 2011) entre a
igualdade e a diferença, tudo isso tem sido fruto do desconhecimento social e cultural, pois
só é dado o devido valor quando uma parte está envolvida, forjada na luta pela dignidade.
Quando se pensa em direitos acredita que tudo nos pertence, e desta forma
podemos gozar da liberdade em sua plenitude, pode ter direito absoluto daquilo que é
apresentado para o individuo, o direito a propriedade, o direito ao status quo, de ser
autossustentado, mas não desejoso em deveres e obrigações.
Queremos ser vistos como humanos, mas não dispensa o mesmo tratamento para o
Outro, a este, o desejo de estar na condição de subservientes a nossa vontade, aos nossos
deleites, sem contar a que toda violência sob suas “diversas formas, desrespeitam os
direitos fundamentais do ser humano” passando a ser então simplesmente como objeto de
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troca. A vida, a liberdade, a dignidade tem perdido o seu real valor e significado, o
preconceito não tem sido desenvolvido para efetivamente rompermos com os grilhões da
indiferença.
De acordo com Cançado Trindade (2006) “Direitos Humanos não rege as relações
entre iguais; opera precisamente em defesa dos ostensivamente mais fracos”, desta forma,
direitos humanos não podem ser vistos apenas como “questões de polícia”, mas de
vitimização das minorias (étnicas, linguísticas e religiosas), e para este texto, em especial,
trarei o debate acerca da vitimização dos adolescentes em conflito com a lei.
Tratar sobre esses aspectos conceituais é balizar a importância dos direitos
humanos que será alicerce nesta construção da Escola Nacional de Socioeducação, pois
desta forma é possível ampliar as possiblidades de diálogos entre o público alvo deste
processo, o socioeducador que neste caso irá ser mais um neste novo processo das
medidas socioeducativas, pois o que se tem visto desde a doutrina da situação irregular
(Código de menores) à doutrina de proteção integral (ECA) é que as medidas no regime de
internação em sua grande maioria não tem sido eficaz em sua grande maioria.
Para Calligaris (2011, p.15) a concepção de adolescente aproxima-se, em outras
palavras, de um “sujeito capaz, instruído e treinado por mil caminhos – pela escola, pelos
pais, pela mídia – para adotar os ideais da comunidade”, sendo assim ainda que sua
“maturação” esteja na plenitude, o mesmo não tem sido reconhecido pelo adulto, então
quando não oportunizado tal aceitabilidade social e o adolescente passa a estar em conflito
com a lei como poderá ser visto pelo agente socioeducador?
Esses adolescentes são tratados desde a colonização de forma repressiva e
discriminatória conforme análise dos documentos e da literatura evidenciados pela infância
empobrecida no Brasil (VOLPI, 1999) e quando praticam atos infracionais ao serem julgado,
lhe são aplicadas medidas socioeducativas (levando em conta a capacidade de
cumprimento, circunstâncias e gravidade) de aspectos coercitivos e educativos onde a
autoridade competente aplicará desde a advertência a internação (conforme artigo 112 do
ECA) em estabelecimento educacional (BRASIL, 1990)
Ser adolescente é ser sujeito de Direito, ainda que seja sujeito inacabado, em
desenvolvimento, ele é destinatário de proteção integral, importante é não eximi-lo de sua
responsabilidade, ou seja, não se pode idealizar um imaginário que tudo é possível em suas
ações e práticas e por isso não exija suas responsabilidades, interessante nos esclarece
Ariès (2011, p. 4) que na história e dos conceitos da “idade da vida” no período medieval
como “infância e puerilidade, juventude e adolescência, velhice e serenidade”, logo a
adolescência se tornaria no século XX pensada e definida
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[...] pela primeira vez exprimiu a mistura de pureza (provisória), de
força física, de naturismo, de espontaneidade e de alegria de viver
que faria do adolescente o herói do nosso século XX, o século da
adolescência. Esse fenômeno, surgido na Alemanha wagneriana,
penetraria mais tarde na França, em torno dos anos 1900. A
“juventude”, que então era a adolescência, iria tornar-se um tema
literário, e uma preocupação dos moralistas e dos políticos. (ARIÈS,
2001, p. 14)
Todas essas mudanças contribuem para novas reflexões sociais de importância
onde segundo Boaventura Santos (2006) “os Direitos Humanos são um localismo
globalizado, uma espécie de esperanto que dificilmente se poderá transformar na linguagem
quotidiana da dignidade humana nas diferentes regiões culturais do globo.” A ascensão
burguesa combateu os privilégios da nobreza e do clero com apoio das camadas populares
com lemas de igualdade e liberdade (Iluminismo), mas se esqueceu do povo e arrogou o
poder para si, e não para o outro, a concepção de ser humano, cidadão e de novo mundo
não é condizente com a proposta de paz social, logo, o poder econômico tem ditado novas
regras e quem não tem condições de estar incluído e integrado nesse novo dispositivo
(globalização) fruto de diversas localidades, povos e nações, torna-se refém do capitalismo,
desse novo poder econômico influenciando as características culturais e sociais.

DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL: O SOCIOEDUCADOR COMO AGENTE DE
DIREITOS HUMANOS

A sociedade tem suas nuances evolutivas e com isto a reflexão sobre o Direito e a
Cidadania nos contextos vividos pelos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas com restrição de liberdade requer novos olhares. Nesse contexto é
necessário refletir em como os direitos humanos e a educação dialogam com esta
sociedade na busca de uma ação pedagógica e suas aplicabilidades.
Para Edgar Morin, em sua obra O paradigma perdido (1973, p. 68), a “classe
masculina adulta estende sua dominação geral e o seu poder organizador sobre o conjunto
da sociedade”. Neste caso a classe adolescente consegue manter-se viva e progressiva em
função dos saberes e fazeres dos adultos na busca de “modificações, aperfeiçoamento,
inovações” quando não interessados ou improdutivos permanece a margem institucional,
então o que se tem é o que o sistema permite, ou seja, “através da infância e da juventude,
a reprodução do capital cultural e do modelo social” torna completa para alguns
(autoproduz) e incompleta para o outro.
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O que pensar deste Outro que não se adequa, não se adapta às necessidades e
exigências sociais? Muitos são compelidos à violência na própria família e na escola,
lugares que deveriam ser os primeiros a cuidarem, protegê-los, acolhê-los. Muitos sofrem
ainda com a exploração pelo trabalho infantil, pedofilia, prostituição, sofrem bullying dentre
outros crimes por não atenderem às normas e comportamentos sociais, logo, tornam-se
sujeitos invisíveis e problemáticos, com isso temos uma identidade em conflito, identidade
em confusão (ERIK ERIKSON, 1971) nos papéis desejados pela sociedade, por não ter a
devida referência de pessoas significativas (convivências) para o seu construto pessoal,
saber efetivamente quem é, e o que poderá ser.
Entretanto, vemos em destaque na mídia discursos de possíveis mudanças em
relação

às

políticas

públicas

alicerçadas

em

ações

pedagógicas

das

medidas

socioeducativas em resposta aos questionamentos sociais ao Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) em detrimento da imposição da maioridade penal, assuntos ainda em
acomodações, mas que não se configura em consenso, mas de implementação
universalizante de instituições públicas tendo em vista que sob a responsabilidade da
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA), o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE, Lei 12.594 de 18 de janeiro de
2012), organiza a execução das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes aos
quais é atribuída a prática de ato infracional.
Mas quais são as ações e objetivos do SINASE? De que forma consolidar um
diálogo entre as demais unidades federativas para estabelecer padrões elevados de praticas
e ações articuladas no que tange ao desenvolvimento e reinserção social dos adolescentes
infratores com políticas setoriais básicas de assistência social, saúde, educação, cultura? É
certo que o objetivo primordial do SINASE sustentasse nos princípios e valores dos direitos
humanos alinhado a ações estratégicas, operacionais estruturados em bases éticas e
pedagógicas, por isso é relevante considerar uma busca pelo direito humano, em especial
aos adolescentes em regime de internação, onde, ainda que o Estado responsável pela
segurança pública implementando ações ou projetos que coadunem em conceitos legais,
não deixe os aspectos interdisciplinares em a sua devida conotação, como nos esclarece
Meneses (2008, p. 86)

Se a medida socioeducativa tem, como acredito, o caráter do
aprender a conviver, a viver junto – um dos pilares da concepção da
educação de Edgar Morin -, sua natureza é interdisciplinar, na ordem
jurídica, social, educativa. Cada ciência poderá identificar a natureza
da medida socioeducativa, cabendo ao operador do direito a todas
reconhecer. Se assim não o fizer, sonega-se a garantia do
adolescente, na fase processual, de identificação da medida mais
adequada como resposta ao ato infracional. Se somente a natureza
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jurídica importar ao sistema de justiça, a pena não educa e a medida
não tem nenhuma finalidade educativa.
Para Meneses (2008) ao buscar garantir o direito à educação, o direito à escola, é
preciso também estar atento às diversidades, compreendendo a amplitude da culturalidade
social e das multidisciplinaridades que envolvem o adolescente, trazendo novas
perspectivas de transformações. Da mesma forma, quando determina o cumprimento da
medida socioeducativa, deve-se reconhecer nas categorias dialógicas, a necessidade e
possibilidade, num processo educativo de resgate da cidadania.
Mas quem tem o dever de cuidar desse adolescente quando comete algum ato
infracional? De acordo com o SINASE sua composição de quadro de pessoal para o
atendimento socioeducativo elenca dentre vários agentes, o socioeducador, aquele que em
suas atribuições constituídas irá desenvolver tanto tarefas relativas à preservação da
integridade física e psicológica dos adolescentes e dos funcionários quanto às execuções
das atividades pedagógicas, lembrando também que ao falarmos sobre medidas
socioeducativas o próprio ECA nos esclarece em seu art. 18-A quanto a

A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados
sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante,
como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar
deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (BRASIL, 1990)
Diante dos casos de agressão ou de vitimização em direitos humanos por agentes
que atuam nas Unidades de internação, o Governo criou recentemente a Escola Nacional de
Socioeducação (ENS) que tem como proposta a formação continuada aos agentes que
atuam direta ou indiretamente nas unidades de internação de adolescentes em conflito com
a lei, em função da diversidade de modelos de formação que não possuem e atendem com
integralidade sob a égide da garantia de direitos.
Percebe-se que a ENS tem como objetivo proporcionar unidade metodológica e
curricular em todo o Brasil, e assim atuar diretamente no Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo no contexto da Doutrina de Proteção Integral conforme preconiza e
estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente.
É importante frisar que a proposta da ENS é de um espaço de implementação não
somente envolvendo a práxis como também no conhecimento de saberes e fazeres dos
profissionais e equipes técnicas na busca de aprimorar o atendimento ao Outro em
conformidade com os fundamentos teóricos-metodológicos do ECA e do SINASE.
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Nas equipes de profissionais, o socioeducador tem pela frente grandes desafios ao
atuar diretamente nas unidades de internação, tem como umas das responsabilidades lidar
com adolescentes cumpridores de atos infracionais, desta forma, pode ser uma boa ou má
influencia ao observar na perspectiva do Outro2.
Ao assumir tal tarefa de socioeducador o agente está condicionado a passar horas
ao lado do adolescente, nesta convivência com “olhares institucionais” presentes, ou às
vezes pessoais em função de ser mais um emprego, um trabalho simplesmente,
oportunidade de garantir o tão sonhado emprego público, mas não de vislumbrar o Outro
mas apenas o “ouro” numa perspectiva de valor humano, valor capitalista (TODOROV,
2010).
Ser agente socioeducativo não o isenta na observação diária em função do trabalho
na perspectiva natural, divina ou humana (TODOROV, 2010) da conduta do Outro. O
socioeducador acredita que a natureza humana ao praticar tal ato infracional deve receber o
que realmente foi sentenciado, não está na condição de desejar novo ambiente, outro
espaço de internação, para o agente talvez, a questão de ressocialização do Outro não está
na condição de fator divino, ainda que busque aproximar-se do Divino (todos seriam iguais)
através de algum livro sagrado, mas de que o humano, este sim, através do cumprimento
das medidas socioeducativas possa retomar a sua identidade social.
Lamentavelmente as medidas socioeducativas precisam de novas adequações, de
uma nova linguagem, para atender ao Outro considerando suas questões sociais, culturais e
humanas, pois segundo nos esclarece Todorov (2010) não havia entendimento entre
Colombo e os índios, havia uma falta de atenção para com a língua do outro e desta forma
uma total incompreensão.
Lembremos que Colombo era poliglota, não compreendia que os valores são
convenções, sua atitude é decorrente da percepção que tem deles, sua dicotomia em
relação ao índio infere-se quando dizia “bom selvagem” ou “cão imundo”, o não
reconhecimento do Outro como ser humano, ressoa nos dias atuais, muitos dos
socioeducadores ou qualquer profissional de segurança pública quando não instruídos em
direitos humanos passam a ver o Outro como “objetos vivos” e não como seres de direitos
humanos. (TODOROV, 2010)

Quando digo o Outro, refiro-me a obra de Todorov A conquista das Américas sempre visto como “colonizador
diante do colonizado”, ou então apenas cumpridor de suas funções administrativas. Podem-se descobrir os outros
em si mesmo, e perceber que não se é uma substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não é
si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, sujeito como eu. Somente meu ponto de
vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e distingui-los de mim. Posso
conceber os outros como uma abstração, como uma instancia da configuração psíquica de todo indivíduo, como
o Outro, outro ou outrem em relação a mim. Ou então como um grupo social concreto ao qual nós não
pertencemos. (TODOROV, 2010, p.3)
2
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A importância neste processo multidimensional é fundamental quando os agentes
socioeducadores compreende todo este processo de formação humana, de incompletude do
adolescente e que não alcança resultados significativos tão rápidos, até porque mudanças e
transformações levam tempo.

A ESCOLA NACIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO (ENS)

Nestes momentos de clamor social e indefinições quanto à redução da maioridade
penal, a proposta da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vem a
suscitar momentos importantes para consolidação dos Direitos Humanos da criança e do
adolescente na perspectiva do papel do socioeducador.
Até porque, outrora os socioeducadores quando selecionados para atuarem junto
aos adolescentes em conflito com a lei, muitos não tinham conhecimento numa pedagogia
de saberes necessários à prática educativa e de reinserção social, muitos eram da área da
segurança pública remanejados para tais atividades e desta forma atuavam num contexto
de hierarquização e de verticalização.
Recentemente alguns Estados e o Distrito Federal têm promovido concursos
públicos para contratação de agentes socioeducativos em diversas áreas de atuação e
desta forma promovido em parcerias com Universidade Federais a devida formação
continuada em Direitos Humanos para melhor promoção de suas atividades enquanto a
escola nacional ainda não está efetivamente construída.
No caso de Brasília, a história apresenta que o local de aplicação e atuação de
medidas socioeducativas em regime de internação no Distrito Federal não é mais a Unidade
de Internação do Plano Piloto (UIPP), antigo Centro de Atendimento Juvenil e Especializado
(CAJE) que fora demolida em 2014 e que abrigava mais de 500 internos. O Governo
construiu sete novas Unidades de Internação com cerca de 6,2 mil m² de área construída
em cada, com nova proposta arquitetônica permitindo maior espaço, para oficinas com
cursos profissionalizantes, quadras poliesportivas com cobertura, além de espaços com
hortas, alojamentos, espaço para atividades culturais, de estudo e de lazer, respeitando a
questão de gênero com ala feminina (somente na Unidade de Internação de Santa
Maria/DF), com capacidade média de 140 (cento e quarenta) internos para cada Unidade de
Internação.
Mesmo as Unidades de Internação com toda nova reformulações de infraestrutura
seguem os mesmos modelos de prisão, Instituições completas e austeras que condiciona
aos internos classificá-los e reparti-los e desta forma condicioná-los extraindo o seu tempo e
suas forças ao condicionamento comportamental de docilidade e utilidade, e proporcionado
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ao sistema como “aparelho completo de observação registro e notações (...) um saber que
se acumula e centraliza.” (FOUCAULT, 2013, p. 217).
Como o adolescente em conflito com a lei não consegue adaptar-se ao macrocosmo
(sociedade) por ter praticado algum ato infracional são conduzidos às Unidades de
Internação para que cumpram medidas socioeducativas numa perspectiva de obviedade da
prisão fundamentada na privação de liberdade, de castigo igualitário, econômico-moral e por
fim de transformador de indivíduos (FOUCAULT, 2013, p. 219) e assim proporcionar um
microcosmo social mas as técnicas corretivas não deixam de vislumbrar ações de
panoptismo social (Bentham), sendo vigiados diuturnamente.
Os espaços de internação não devem proporcionar um ambiente de “poder” ou de
experiências na busca de modificar o comportamento do adolescente a todo custo com
castigos, maus tratos, negligência, opressão ou qualquer forma de tortura, mas estimular
com práticas pedagógicas e de direitos humanos tanto para o adolescente quanto para
aquele que aplica, o agente socioeducativo. (FOUCAULT, 2013)
Proporcionar autonomia e empatia em pleno século XXI requer grande esforço,
principalmente quando o sistema de Governo e suas políticas públicas não alcançam o
devido propósito nas medidas socioeducativas prevista, talvez o inalcançável na visão social
para com o adolescente seja mais um motivo para questionar mudanças na lei, novamente a
questão da maioridade penal está em evidencia, diante da violência entre jovens, violência
entre gangues, interessante que Lynn Hunt (2009) afirma que autonomia e empatia são
“práticas culturais e não apenas ideias”, ou seja, é possível perceber que “os direitos
humanos dependem tanto do domínio de si mesmo como do reconhecimento de que todos
os outros são igualmente senhores de si”, desta forma, a leitura também é educação
em/para os direitos humanos.
Cabe ao socioeducador no ambiente interno (Unidade de Internação) promover
mudanças significativas para que o adolescente em medida socioeducativa tenha interesse
nas atividades culturais, esportivas e de lazer, e desta forma busque, caso deseje, novos
conceitos da vida social e política, pois, muitos desconhecem a importância de sua
cidadania.
Até porque segundo Lynn Hunt (2009, p. 24) “os direitos humanos são difíceis de
determinar porque sua definição, e na verdade sua própria existência, depende tanto das
emoções quanto da razão”, e como tem sido o ambiente diário entre socioeducador e
interno?
É importante atentar quanto importância dos socioeducadores em sua prática em
relação ao Outro, não se pode permanecer com a mesma perspectiva de repressãopunição, ser agente socioeducador é ir além da leitura e conhecimento em direitos
humanos, é ir além dos fundamentos e questões pessoais ou profissionais, é ser sujeito de
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alteridade, sujeito de direitos humanos, desta forma, segundo nos ensina Freire (2016,
p.58):

O respeito a autonomia e á dignidade de cada um é um imperativo
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.
Precisamente porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da
ética e resvalar para a sua negação, por isso é imprescindível deixar
claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber outra
designação senão a de transgressão. O professor que desrespeita a
curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a
sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o
professor que ironiza o aluno, que minimiza, que manda que “ele se
ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legitima,
tanto quanto o professor que se exige do cumprimento de seu dever
de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência
formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente
éticos de nossa existência.
Pensar no Outro, no caso o adolescente, é pensar também em sua condição de
dignidade, de cidadania. A prática docente deverá, então, propor diálogos em educação em
direitos humanos, onde a importância do SOCIOEDUCADOR não será tão somente o de
transmitir conhecimento, mas de proporcionar novos horizontes, nova possibilidade da
compreensão de sua prática numa perspectiva crítica, transformadora, muitas vezes
esquecidas ou colonializadas por ações opressoras que ainda os condicionam às
desigualdades sociais, aos estigmas, à marginalização.
O ambiente de acolhimento ao adolescente, Unidade de internação, deve
proporcionar

condições

mínimas

de

bem-estar,

com

atividades

multidisciplinares,

pedagógicas, culturais dentre outras que devem ser apresentadas cotidianamente.
O papel do socioeducador como agente de direitos humanos com sua formação
inicial e continuada não se deve pautar apenas na educação para os direitos humanos como
alternativa, como vértice, mas pautar-se como base sólida, na educação em direitos
humanos.
É importante frisar sobre o ambiente, o lócus das Unidades de Internação, estariam
sob um novo ponto de vista na perspectiva do socioeducador com o advento de sua
formação continuada em direitos humanos, pois o ambiente de formação em nada se
compara com a prática diária das Unidades, é ir além da teorização, é tomar pra si esse
saber e “transformar em modo de estar no mundo” (MONTEIRO e PIMENTA, 2013) estando
à frente com adolescentes rejeitados socialmente, estigmatizados por suas condições
culturais, sociais e econômicas, é vê-los não como futuros componentes da quarta maior
malha carcerária do mundo (BRASIL, 2016), pois muitos acreditam que apenas o “lócus”
(encarceramento como medida de segurança pública) irá reduzir as taxas de violência e
criminalidade.
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Para Aleixo (2012, p.73)

A coexistência entre o modelo disciplinar, biopolítico e de controle é,
pois, características das sociedades ocidentais contemporâneas que
tem altas e ascendentes taxas de encarceramento aliadas a
mecanismos de vigilância a céu aberto. Há também o exercício do
poder tanto sobre o corpo individual como sobre a população.
Isso não difere em relação aos adolescentes em conflito com a lei, onde para as
Instituições de segurança pública o simples fato de construção de novas Unidades de
Internação irá frear o envolvimento precoce de adolescentes e desta forma, erradicar o
crime.
Antes que cheguemos a este sistema caótico, a criação da Escola Nacional de
socioeducadores estabelece um novo marco como desafio para os futuros agentes
socioeducativos, até porque segundo nos elenca MONTEIRO e PIMENTA (2013, p. 75) os
desafios quanto aos cursos de formação inicial estão inseridos em “descontruir a visão do
senso comum sobre os Direitos Humanos; assumir uma concepção de educação e explicitar
o que se pretende atingir em cada situação concreta; e, construir ambientes educativos que
respeitem e promovam os Direitos Humanos.” e na formação continuada é ir muito além
desses eixos norteadores.
O papel do socioeducador como agente de Direitos Humanos para com os
adolescentes em conflito com a lei é um processo complexo, diário, é um trabalho de
reflexividade crítica sobre conhecimentos e práticas, de re(construção) permanente de uma
identidade profissional do ponto de vista pessoal e coletivo (MONTEIRO e PIMENTA, 2013,
p. 93).

CONCLUSÃO

Todos da sociedade esperam que as questões de violência e criminalidade sejam
resolvidas pelos órgãos competentes da segurança pública, mas existem situações que
merecem uma maior observância das normatizações e legislações, sendo assim, enquanto
não houver diálogos entre os atores sociais, o ECA será “alvo” de propostas que violarão os
direitos humanos da criança e do adolescente.
É importante que o agente socioeducativo além de suas funções estabelecidas de
planejar, supervisionar ou monitorar o adolescente em conflito com a lei compreenda os
programas desenvolvidos nas Unidades de Internação não são “socializadores”, mas que
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sua prática educativa, sua aprendizagem, sua ética profissional tem grande importância e
assim poderão “aprender quais são os nossos afetos, como afetamos e como somos
afetados” (MERÇON, 2009)
Todos os profissionais que estejam envolvidos em medidas socioeducativas e no
caso em especial o socioeducador deve levar em consideração ainda mais sua formação, e
que não esteja apenas dentro de uma conduta “bancária” de execuções das atividades
profissionais tão somente, mas perceba o desafio que está em suas mãos, o pensar em
direitos humanos, requer muito além da teorização, mas da escuta do Outro, da ética, pois
estar na condição de interno requer reflexões de nossas condutas, os estigmas sociais que
conduzimos independente dos nossos atos, e sendo assim, cabe aos atores (agentes)
promover processos não inibidores mas de “cultivo da humildade e tolerância” (FREIRE,
2016, p. 65).
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho propõe apresentar uma reflexão sobre o Estado em conflito com
a Lei, na perspectiva de violação dos Direitos Humanos diante da exclusão social de
adolescentes em conflito com a Lei. Nesta perspectiva busca-se expor argumentos que
refletem a possibilidade de garantia de direitos pelo Estado mediante violação destes
mesmos direitos.
Inicialmente, cuida-se de apresentar um breve histórico do Direito Infantojuvenil no
Brasil frente aos Direitos Humanos, como forma a demonstrar a inclusão e reconhecimento
de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos na doutrina da proteção integral.
Em seguida, discorre-se sobre a ausência efetiva de acesso aos direitos sociais e
individuais por crianças e adolescentes como retrato da violação de Direitos Humanos.
Busca-se analisar a evolução normativa diante do contexto social excludente vivido por
adolescentes em conflito com a Lei, retratando-se o perfil destes jovens no país. Trabalhase também, a relação entre a violação de direitos e a prática de atos infracionais, analisando
a execução da medida socioeducativa, especificamente àquelas de meio aberto ofertadas
em equipamentos do Sistema Único de Assistência Social, sob seus aspectos normativos e
práticos, como forma de acesso à integração social e à garantia de direitos sociais e
individuais.
O artigo será desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, de análise de dados e
de estudo de um caso acompanhado pelas medidas socioeducativas em meio aberto na
cidade de Belo Horizonte/MG.
2 DIREITO INFANTOJUVENIL: da exclusão à inclusão
A Declaração dos Direitos da Criança em Genebra de 1924 foi o primeiro
instrumento de normativa internacional a reconhecer a necessidade de proteção especial
das crianças independentemente de sua raça, nacionalidade ou crença.
No Brasil, a primeira legislação específica dirigida à população infantojuvenil foi o
Código de Menores de 1927, também conhecido como Código Mello Mattos, que era
destinado aos menores abandonados1 e delinquentes (art. 1º do Decreto n. 17.943-A/1927).
Seguido do Código de Menores de 1979, que dispunha sobre a assistência, proteção e
vigilância dos menores de dezoito anos que estivessem em situação irregular, isto é,
aqueles privados de condições mínimas de subsistência ou de representação legal,
abandonados, vítimas de maus-tratos, em perigo moral, com desvio de conduta ou infratores
da lei penal (art. 2º da Lei n. 6.697/1979).

1

O artigo 26 do referido Código enumerava as hipóteses de abandono em oito incisos, os quais englobavam
desde o órfão sem habitação certa, meios de subsistência e representação legal até aqueles cujos pais foram
presos, passando pelos vadios e pelos negligenciados ou abusados pelos pais.
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Ambas as legislações brasileiras buscavam legitimar a ação do Estado, que no
intuito de “proteger a infância”, eram aplicadas somente àquela parcela do público
infantojuvenil que não atendia aos padrões de comportamento/condições sociais tidas como
mínimas para a sociedade daquela época. O Direito refletia uma
[...] cultura que, baseando-se na exclusão social, reforça e legitima
esta situação introduzindo uma dicotomia perversa no mundo da
infância. Uma cultura que constrói um muro jurídico de profundas
conseqüências (sic) reais, destinado a separar crianças e
adolescentes dos "outros", dos "menores", os quais constrói como
uma espécie de categoria residual e excrescência a respeito do
mundo da infância. (MENDEZ, COSTA, 1994, p. 90).

Este tratamento legal discriminatório se refletiu em uma atuação repressiva do
Estado realizada por meio das instituições criadas com a finalidade de “proteger” aquele
grupo de menores, aos quais se destinava a legislação específica. O Serviço de Assistência
a Menores (SAM), criado em 1941 “ficou marcado pelos seus métodos inadequados e pela
repressão institucional à criança e ao jovem” (PEREIRA, 2008, p. 11), enquanto a Fundação
do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), de 1964, se mostrou um instrumento a serviço do
regime militar, exercendo, na prática, um controle político social (AMIN, 2010).
Se o Código Mello Mattos foi promulgado em uma época que os Direitos Humanos
ainda não estavam consolidados, o mesmo não pode se dizer do Código de Menores de
1979, que simplesmente desconsiderou toda a evolução desses direitos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pela Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidades (ONU), marco no avanço dos direitos e
liberdades individuais e no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, dispõe em seu
artigo 25 que a infância tem direito a cuidados especiais e que todas as crianças gozarão da
mesma proteção social. Esse documento previu o tratamento não discriminatório, que
ninguém seria preso arbitrariamente e a presunção de inocência (arts. 2º, 9º e 11
respectivamente), previsões estas não aplicadas aos “menores” no Brasil, que foi ignorado
pela legislação brasileira de 1979.
O mesmo direito ao tratamento não discriminatório foi consagrado no princípio I da
Declaração Universal dos Direitos das Crianças de 1959, porém ignorado pelo direito pátrio.
Esta Declaração foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, também consagrando os
direitos à educação, saúde e proteção especial.
Durante o período que vigeu os Códigos de Menores, ou seja, entre 1927 a 1988, o
Brasil caminhava na contramão da história dos Direitos Humanos, deixando de aplicar
legalmente

os

documentos

internacionais

ratificados.

Somente

no

processo

de

democratização do país que esse panorama legal excludente foi modificado. Fruto de duas
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emendas populares convertidas em um único dispositivo, o artigo 2272 da CRFB/1988
introduziu no Direito nacional a essência da Convenção Internacional dos Direitos da
Criança que, embora só fosse ser promulgada em 1989, já tinha seu teor conhecido pela
comunidade internacional (MENDEZ, COSTA, 1994).
Esta Convenção é o instrumento legal, em âmbito internacional, mais representativo
das conquistas e dos direitos em favor da infância e da adolescência. Reconheceu as
crianças e os adolescentes como sujeitos de direito, impôs obrigações à família, à
sociedade e ao Estado na garantia de todos os seus direitos e previu a prioridade de
absoluta na efetivação desses mesmos direitos.
Afirmar que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos significa deixar de
tratá-los como objeto passivo e passar a considera-los da mesma forma que os adultos, isto
é, como titular de direitos protegidos (PEREIRA, 2008). Assim, todas as crianças e os
adolescentes, sem qualquer distinção, podem exigir a efetivação de seus direitos em face da
família, da sociedade e do Estado, até mesmo em Juízo. Com isso, encerrou-se a dicotomia
existente entre duas classes de menores e passou-se a ter um Direito da Criança e do
Adolescente mais inclusivo3.
Ao contrário do Direito do Menor, o Direito da Criança e do Adolescente
representou a criação de um modelo garantista de direitos àqueles adolescentes. Isso
porque ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos se atribuíram a eles
todos os direitos que eram consagrados aos adultos, além dos direitos específicos previstos
no artigo 227 do texto constitucional, estes últimos essenciais para assegurar o saudável
desenvolvimento infantojuvenil.
Coube a Lei n. 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), dar
maior concretude a efetivação dos direitos enunciados no artigo 227 do texto constitucional.
O Estado busca a implementação desta Lei, no plano de vista formal, por meio do Sistema
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGD), que se constitui na articulação
e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação de
instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e
controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis Federal,
Estadual, Distrital e Municipal4.

2

Artigo 227 da CRFB/1988 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação original)
3
As modificações provocadas pelo artigo 227 da CRFB/1989 foram tantas “que se pode falar que o antigo e
excludente Direito do Menor deu lugar ao novo e moderno Direito da Criança e do Adolescente” (VIEIRA, 2012,
p. 135).
4
Conceito do SGD disponível na página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. em:
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/fortalecimento-de-conselhos/garantia-dedireitos-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso em: 04 mai. 2016.

69

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

3 DIREITOS HUMANOS PARA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE: exclusão social e
violação da Lei
Diante do quadro legislativo exposto anteriormente, percebe-se considerável avanço
na seara dos direitos da criança e do adolescente, havendo um importante salto na proteção
e busca pela efetivação desses direitos. De uma cultura legislativa menorista, em que os
direitos infantojuvenis foram por vezes precarizados ou mesmo desconsiderados, passou-se
a um sistema legal que viabiliza uma melhor tutela dos direitos humanos – no plano
nacional, chamados direitos fundamentais – de crianças e adolescentes.
Contudo, insta salientar que, apesar de existirem textos normativos que garantam a
realização dos direitos humanos infantojuvenis no plano nacional, como a Constituição da
República e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a realidade em face da garantia e
efetivação desses direitos no Brasil se distancia substancialmente das previsões legais.
A violação dos direitos humanos em comunidades vulnerabilizadas é patente no
Brasil. Moradias em situação de risco, alto nível de violência – tanto entre os indivíduos
quanto aquela protagonizada pelo Estado –, desemprego e subemprego, acesso à saúde
insuficiente, baixa escolaridade, limitado acesso à informação, compreensão da informação
recebida de forma deficitária e não acesso aos direitos e à Justiça, dentre outros, são
realidades recorrentes junto a grupos historicamente excluídos, que transmitem essa
situação de degradação humana por gerações. A situação se agrava pela dificuldade que
essas populações encontram de verem suas questões analisadas pelo Estado, serem
ouvidas por este e, simultaneamente, usufruírem de modo satisfatório dos serviços públicos,
ou seja, de terem um pleno e efetivo acesso à justiça na acepção ampla que se deve
emprestar ao termo (SENA, 2007).
Diante da situação adversa e de exclusão (GUSTIN, 2005) em que vivem
comunidades vulnerabilizadas e da incapacidade do Estado de promover políticas públicas
suficientes e eficientes para a efetivação dos direitos humanos nessas localidades, crianças
e adolescentes têm os seus direitos fundamentais constantemente violados ou não
realizados. A falta de acesso a grande parte dos direitos garantidos pela ordem jurídica
brasileira – tais como moradia adequada, educação, alimentação, saúde e lazer – ilustram a
precariedade da efetivação dos direitos humanos infantojuvenis.
O processo de valorização e busca pela efetivação dos direitos humanos –
especialmente junto a crianças e adolescentes, base de desenvolvimento da sociedade – é
um movimento universal, tendo se tornado um ponto importante na pauta de grande parte
dos países. Assim, a garantia de acesso aos direitos humanos se tornou de forma
inexorável assunto de interesse de todos e que tem a necessidade de ser tutelado pelo
Estado.
Ocorre que muitos países, que deveriam ter como foco central a efetivação dos
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direitos humanos, não conseguem realizá-la de forma abrangente e definitiva. Muitas vezes
a situação de violação é tão intensa que se apresenta de forma quase irreversível. É que as
localidades nas quais se verifica uma grande violação de direitos humanos são aquelas que
permanecem em crescente distanciamento entre a realidade vivenciada e um acesso
concreto a um ordenamento jurídico efetivamente justo, com a plena realização dos direitos
e de políticas públicas pelo Estado.
Na América Latina, especialmente em certos locais, a escassez ou até mesmo a
inexistência de recursos e canais que permitam um acesso aos direitos é patente. É como
afirma Gustin:
As estatísticas sócio-demográficas (sic) e econômicas e os estudos especializados
têm demonstrado que os países da América Latina – uma das grandes regiões
geográficas excluídas, em especial as condições brasileiras nas últimas décadas –
tendo em vista as políticas internas e globais, persistem como espaços de extrema
pobreza e de grande degradação humana (GUSTIN, 2005, p. 181).

No Brasil não é diferente, em que pese constatar-se a existência de movimentos em
prol de mudanças dessa perversa realidade. Políticas públicas para a promoção dos direitos
humanos são realizadas, mas ainda de forma tímida, insuficiente a atingir de modo
satisfatório todas as camadas sociais, especialmente aquelas nas quais o forte histórico de
exclusão está arraigado, sendo transmitido de geração a geração, com a violação patente
de direitos ainda na infância.
Nessas localidades em que há histórica exclusão social, o que se observa é a
grande dificuldade da população de alterar o patamar de extrema vulnerabilidade social,
uma vez que não há ainda uma política pública eficiente que permita um acesso efetivo aos
direitos, que são ali violados. O que se vê é um número que se incrementa a cada dia de
pessoas que não tem meios de suprirem suas necessidades básicas, tais como moradia
adequada, educação acessível, empregos, saúde, previdência, segurança, dentre outros.
Gustin (2005) afirma que o suprimento das necessidades triviais do ser humano –
destacando-se, aqui, as carências e particularidades da infância e juventude – e a promoção
do acesso igualitário a bens e serviços devem ser a primeira preocupação do Estado, por
meio de políticas públicas que considerem a realização das necessidades humanas
mínimas, sob pena de se estar violando os direitos fundamentais e humanos e,
especialmente, diminuírem-se todas as possibilidades de consolidação de uma sociedade
sustentável.
Tudo isso culmina na ausência de mecanismos para a defesa e concretização dos
direitos humanos infantojuvenis, o que reflete diretamente na violação da Lei por essa
parcela da população, conforme dados expostos a seguir.
Em Belo Horizonte, no ano de 2014, 6.253 (seis mil e duzentos e cinquenta e três)
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adolescentes passaram pela Vara Infracional da Infância e Juventude. Desse número de
adolescentes em conflito com a lei, resultaram 9.106 (nove mil e cento e seis) cometimentos
de ato infracional, sendo que 4.508 (quatro mil e quinhentos e oito) atos infracionais
cometidos foram análogos aos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas (CIA, 2015). Esse
dado tem relação direta com a violação dos direitos humanos infantojuvenis anteriormente
relatados:
[...] a existência de deficiências e barreiras de acesso dos jovens pobres à educação
e ao trabalho – os dois principais mecanismos, considerados lícitos, de mobilidade e
inclusão social da nossa sociedade – bem como às estruturas de oportunidades
disponíveis nos campos da saúde, lazer e cultura, contribuem para o agravamento
da sua situação de vulnerabilidade social. Sem escola, sem trabalho ou com
inserção laboral precária, os jovens ficam mais desprotegidos e, consequentemente,
mais expostos, por exemplo, à cooptação pelo crime organizado (SILVA; OLIVEIRA,
2015, p. 14).

Silva e Oliveira (2015) apontam que o fenômeno do ato infracional juvenil está
associado à dificuldade de acesso às políticas públicas de proteção implementadas pelo
Estado, o que fortalece a hipótese apresentada neste artigo de que o Estado está em
conflito com a Lei, na seara infantojuvenil. As autoras demonstram dados de uma pesquisa
realizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Avançada) e pelo Ministério da
Justiça, em 2003, que indicam um perfil de exclusão social entre os adolescentes em
conflito com a lei: “[...] mais de 60% dos adolescentes privados de liberdade eram negros,
51% não frequentavam a escola e 49% não trabalhavam quando cometeram o delito e 66%
viviam em famílias consideradas extremamente pobres” (SILVA; OLIVEIRA, 2015, p. 15).
Diante desse quadro, inegável apontar a responsabilidade do Estado em face da não
garantia, à população infantojuvenil, de realização dos direitos humanos, o que contribui
fortemente para que muitos desses adolescentes, sem acesso a políticas sociais
promovidas pelo Estado, passem a violar a mesma ordem jurídica que os exclui e os
marginaliza, por lhes faltar, muitas vezes, oportunidade de superar suas condições de
vulnerabilidade.

4 ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: o
Estado em conflito com a Lei
O Direito da Criança e do Adolescente, na perspectiva do adolescente em conflito
com a lei5, começa pela fixação da maioridade penal em 18 anos no artigo 228 da
CRFB/1988 e é trabalhado a partir das Regras Mínimas para Administração da Justiça, da
Infância e da Juventude (Regras de Beijing) de 1984, ou seja, de regras internacionais de
5

Não se fala mais em menores infratores, mas sim em adolescentes em conflito com a lei. Com isso, procura-se
desestigmatizar o jovem nessa situação, já a segunda expressão se refere a “uma circunstância de vida dos
adolescentes e não uma categoria valorativa” (SARTÓRIO, 2007, p. 22) evidenciando um tratamento mais
humano a essas pessoas.
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garantia aos Direitos Humanos. Partindo desses dois diplomas normativos, o ECRIAD, em
seus artigos 103 e seguintes, passa a esmiuçar esse sistema responsabilizatório alicerçado
em três pilares: responsabilidade a partir de doze anos, ato infracional e medidas
socioeducativas.
O tratamento da matéria é iniciado com conceito ato infracional como toda conduta
legalmente prevista como crime ou contravenção penal (art. 103). No entanto, ao invés de
se impor as penas cominadas nos tipos penais, aplicam-se as sanções previstas no artigo
112 e seguintes da Lei n. 8.069/19906 e somente após um procedimento específico, no qual
se garante o contraditório e a ampla defesa (art. 171 a 190 da mesma Lei). Tais medidas
são apenas aplicáveis aos maiores de doze anos, ou seja, aos adolescentes como define o
artigo 2º do ECRIAD, sendo às crianças autoras de ato infracional aplicadas apenas as
medidas de proteção previstas no artigo 1017.
Ao contrário do que comumente se afirma, não deve se falar que os adolescentes
são irresponsáveis pelos atos que cometem, mas sim que são responsabilizados por meio
de um sistema próprio que se justifica em razão da própria condição peculiar de
desenvolvimento em que estão.
Enquanto o sistema penal que é rígido, uma vez que já pré-determina a sanção
aplicável, normalmente, quantidade de tempo de detenção ou reclusão, o sistema de
responsabilização juvenil é aberto, permitindo uma maior individualização do tratamento
dado ao adolescente. Isso porque, após comprovada a autoria e materialidade, o magistrado
deve analisar no caso concreto a gravidade da infração, as circunstâncias em que ela foi
praticada e a capacidade do adolescente em cumprir a medida (art. 112 §1º do ECRIAD) e
aplicar a medida socioeducativa mais adequada dentre o rol do artigo 112 da Lei n.
8.069/1990 àquele adolescente naquele momento em que a sentença é proferida. Há, em
tese, pouca margem de discricionariedade ao julgador para “escolher” qual medida será
aplicada, uma vez que os critérios são objetivos. A medida aplicada deve ser obviamente
justificada, o que também serve de controle do ato judicial. Essa flexibilidade do sistema
socioeducativo também permite que a medida seja modificada para se adequar ao novo
momento de vida do adolescente, o que é impensável no sistema criminal que trabalha

6

As medidas socioeducativas são: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à
comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento
educacional e qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
7
As medidas de proteção previstas no art. 101 do ECRIAD são: o encaminhamento aos pais ou responsável,
mediante termo de responsabilidade; a orientação, apoio e acompanhamento temporários; a matrícula e
frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; a inclusão em serviços e programas
oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; requisição de
tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; a inclusão em programa
oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; o acolhimento
institucional; a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Essas medidas
podem ser aplicadas sempre que houve lesão ou ameaça de violação dos direitos infantojuvenis,
independentemente do cometimento de ato infracional.
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apenas com o critério de tempo.
Contudo, mesmo apresentando um sistema legal amplo e inclusivo, buscando
eliminar a discricionariedade judicial, muito se questiona se esses direitos são efetivados na
prática ou se ainda subsiste a cultura menorista excludente pré-texto constitucional.
Em 2012 foi promulgada a Lei n. 12.594, que instituiu o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamentando a execução das medidas
socioeducativas e alinhando-se aos parâmetros inicialmente delimitados, em 2006, pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão da Secretaria Especial
de Direitos Humanos da União.
A Lei do SINASE estabelece claramente que os objetivos das medidas são:
Art 1º (...)
o
o
§ 2 Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei n
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais têm
por objetivos: .
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença
como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos,
observados os limites previstos em lei (BRASIL, 2012).

Buscando dar concretude a esses objetivos, o SINASE também determinou, em
seu artigo 53, que para cada medida a ser cumprida será elaborado um plano individual de
atendimento (PIA). Inegavelmente, a obrigação da realização de um PIA, que será
construído pelo técnico responsável pelo acompanhamento do jovem com a participação o
próprio adolescente e de sua família, representa um ganho qualitativo para a execução das
medidas. Isso porque, o autor e a família são envolvidos diretamente na execução da
medida e constroem as metas de forma individualizadas, prevendo também as atividades a
serem realizadas e a participação dos familiares, não devendo ser imposto pelo técnico (art.
54. II, IV e V da mesma lei). Com isso, é possível se fazer um trabalho que não só atenda
abstratamente aos objetivos colocados, mas sim que faça sentido para o jovem dentro da
sua visão de mundo.
Os objetivos da medida socioeducativa tem que estar necessariamente refletidos
nas metas traçadas no PIA. Em Belo Horizonte, o PIA é dividido em eixos da medida, no
qual há um eixo específico para a responsabilização (art. 1º, § 2o I da Lei do SINASE) e um
eixo para cada um dos direitos sociais8 (art. 1º, § 2o II da Lei do SINASE), além de um eixo
dedicado para as relações familiares. Destaque-se que a integração social e a garantia dos

8

Direitos sociais estão previstos no Cap. II do Título II – Dos direitos e garantias fundamentais – da Constituição
Federal. Para José Antônio da Silva (2006, p. 286), como dimensão dos direitos fundamentais do homem, os
direitos sociais são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em
normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a
realizar a igualização de situações sociais desiguais.
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direitos sociais devem passar necessariamente por uma abordagem multidisciplinar e um
constante diálogo entre as políticas públicas de saúde e educação, dentre outras conforme
previsão de articulação do SGD.
As medidas socioeducativas em meio aberto em Belo Horizonte (prestação de
serviços à comunidade e liberdade assistida), assim como estabelecido na Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais9, constituem-se como Serviço de Proteção Social
de Média Complexidade ofertado pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de
Assistência Social). De acordo com o estabelecido nesta tipificação, o Serviço deve
contribuir para o acesso aos direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e
social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância
da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser
assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da
medida. O acompanhamento social ao adolescente é realizado de forma sistemática, com
frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o
desenvolvimento do PIA (CNAS, 2009).
O PIA fornece parâmetros objetivos para que os atores do sistema judicial e o
próprio adolescente avaliem a pertinência da continuidade da mesma medida ou até mesmo
a possibilidade do jovem cumprir uma medida de outra natureza, que seja menos restritiva
ao adolescente. Independente do prazo de cumprimento, qualquer medida deve ser
declarada extinta quando atingir sua finalidade (art. 46 II da Lei do SINASE) e é, justamente,
essa análise das metas do PIA, das intervenções realizadas e dos objetivos atingidos que
balizará uma decisão de extinção ou de reavaliação da medida10.
A atuação articulada do SGD permitiria uma atuação preventiva a fim de evitar a
ameaça e violação dos direitos de crianças e adolescentes. Mas o ECRIAD prevê, em seu
artigo 98, que medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos
nesta Lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado,
por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável e/ou em razão de sua conduta.
Nesta sistemática, aquele adolescente que pratica um ato infracional estaria em
uma situação de risco em razão de sua própria conduta (art. 98, III do ECRIAD). Todavia, na
maioria das vezes, essa prática infracional é resultado ou pelo menos influenciada por uma
situação de risco pessoal e/ou social prévia ocasionada não pela própria conduta do
adolescente, mas sim por uma série de ameaças e/ou violações dos direitos infantojuvenis
decorrentes de ações ou omissões da sociedade ou do Estado ou pela falta, omissão, abuso
dos pais ou responsáveis (art. 98, I e II do ECRIAD).
9

Resolução n. 109 de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social.
É importante considerar que as metas constantes no PIA original podem ser modificadas caso seja
identificadas novas demandas ao longo da execução das medidas. No entanto, é necessário que as alterações
sejam remetidas ao juiz para nova homologação.
10
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No contexto brasileiro, a prática de ato infracional está ligada ao contexto de
exclusão social que significa fundamentalmente desintegração social a diferentes níveis:
económico, social, cultural, ambiental e político. Reflete-se na fragilização dos laços
familiares e sociais e na não participação na vida comunitária, e implica o que Robert Castel
chama de “desafiliação” em relação à sociedade: o não reconhecimento do lugar na
sociedade (OIT, 2003, p.15).
Axel Honneth (2003) afirma que um sujeito é capaz de se considerar, na
experiência do reconhecimento jurídico, como uma pessoa que partilha com todos os outros
membros de sua coletividade as propriedades que capacitam para a participação numa
formação discursiva da vontade. Assim, o Estado, diante da ausência ou precarização do
acesso aos direitos sociais, não possibilita que estes adolescentes se reconheçam como os
sujeitos de direitos que são.
O reconhecimento destes adolescentes se dá, então, com a prática de atos
infracionais. A vivência cotidiana de exclusão social impulsiona os jovens da periferia a
buscarem espaços de participação, mecanismos e formas que possibilitem sair do
anonimato e da indiferenciação. Esta busca está na origem da formação de grupamentos
juvenis de comportamento tipicamente violento, como as gangues e galeras, que
manifestam pela revolta uma exclusão não apenas socioeconômica, mas também simbólica.
(SILVA; OLIVEIRA, 2015).
Citando Francis Wolf, Fernanda Almeida (2006) afirma que a barbárie não é uma
prática humana, um costume humano e tampouco uma cultura humana específica, é uma
prática, um costume, uma cultura que se define pelo fato de negar tal ou tal forma específica
de humanidade. A violência e transgressão das normas penais praticadas pelo adolescente
retratam, em grande parte das vezes, a violência e transgressão de seus direitos pelo
Estado.
O Estado em conflito com a lei aqui é aquele que viola os direitos da criança e do
adolescente ao não garantir o acesso destes ao trabalho, educação, lazer, proteção e
assistência social, impossibilitando o reconhecimento do adolescente como sujeito de
direitos e, indiretamente, viabilizando a prática de atos infracionais, para só então se
apresentar ao jovem, por uma medida socioeducativa, que irá possibilitar o mínimo acesso
aos direitos humanos sociais até então violados.
A violência contra o adolescente transita invisivelmente pelo sistema de garantia de
direitos durante sua infância. Quando entra na adolescência, por um ato por ele praticado,
esta violação é revelada. O Estado busca, inicialmente, sua responsabilização e
desaprovação de sua conduta, impondo-lhe uma medida socioeducativa. É, então, no
cumprimento das medidas socioeducativas, que os adolescentes têm a possibilidade, talvez
pela primeira vez, do alcance de uma política pública que lhe permite acesso às garantias
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de seus direitos sociais.
Nesse contexto, Mário Ramidoff assevera que
(...) o ato infracional enquanto instituto jurídico previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Código Deontológico Protetivo) desenvolve uma atividade instrumental
e auxiliar à identificação das eventuais situações de risco pessoal e social em que
possa se encontrar um adolescente. Isso quer dizer que todo aquele adolescente
que se encontrar envolvido num evento tido como infracional, na verdade, já se
encontra vitimizado pelas condições anteriores – risco pessoal – que o levaram a
praticar uma conduta (ação ou omissão) conflitante com a lei – risco social.
(RAMIDOFF, 2008, p. 88).

Dessa forma, resta claro que as medidas socioeducativas não são uma sanção
estatal pura e simples, mas devem “constituir-se em condição que garanta o acesso do
adolescente às oportunidades de superação de sua condição de exclusão, bem como de
acesso à formação de valores positivos de participação na vida social" (VOLPI, 1999, p. 20).
Como dito acima, o trabalho socioeducativo se inicia com o PIA a partir do
reconhecimento do adolescente como ser autônomo, capaz de traçar suas próprias metas e
compromissos, ou seja, de fazer suas próprias escolhas e pensar e repensar sua condição
de vida atual e projetar seu futuro. Nesse sentido:
O reconhecimento do status de “ser-responsável” significa igualmente considerar
que o adolescente é capaz de perceber o quão lesivo foi seu ato ao tecido social do
qual ele também faz parte e cumprir com os compromissos que as MSE, como
resposta socialmente organizada contra a prática da infração, lhe impõem.
Concretamente, trata-se de uma serie de intervenções junto ao adolescente com o
fito de situá-lo no lugar que a própria lei lhe acordou, finalmente: o lugar de sujeito
de direitos e, consequentemente, de deveres. Via intervenções multidisciplinares e
pedagogicamente orientadas, o adolescente deverá responsabilizar-se, assim, por
sua educação básica; pelo cuidado com o próprio corpo; pela formação profissional
que impõe escolhas; pela reparação do ato danoso, sempre que possível; pela
tomada de consciência de limites inerentes a vida em sociedade etc. (NICÁCIO;
ALBUQUERQUE, 2014, p. 87)

Entretanto, se observa na prática que os adolescentes que chegam para cumprir as
medidas, são vítimas de tantas violações de seus direitos básicos que a execução da
medida socioeducativa em vez de trabalhar todos os três objetivos colocados em lei:
responsabilização, integração social e garantia de direitos e desaprovação de sua conduta,
acaba se concentrando no segundo objetivo.

5 ESTUDO DE CASO
O estudo que aqui se apresenta, relata o caso do adolescente Ítalo11 que recebeu
duas medidas socioeducativas em meio aberto executadas no Município de Belo Horizonte

11

Todos os nomes utilizados nesse estudo de caso são fictícios.
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– Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). A partir do
histórico de vida deste adolescente, passando pelo o início da prática de atos infracionais e
execução das medidas, será analisado como se deu a possibilidade de acesso aos seus
direitos sociais e individuais.
Ítalo foi entregue por sua mãe biológica quando tinha 02 anos de idade à Mariana e
Otávio, um casal vizinho da genitora, que à época possuíam 03 filhos biológicos e acolheu a
criança pela proximidade de convivência. O casal obteve a guarda da criança em uma ação
na Vara Cível da Infância e da Juventude e entraram com o processo de adoção, que foi
deferida quando Ítalo estava próximo a completar 04 anos de idade.
Logo após Ítalo completar 08 anos de idade seu pai buscou a Vara Cível da
Infância e da Juventude para ‘devolver’ a criança, alegando que ele ‘dava problemas na
escola, era uma criança indisciplinada e que não aceitava as regras do pai’.
O processo foi reativado e a família passou por uma avaliação e orientação pelo
setor técnico do Juízo, tendo sido informados que a adoção é definitiva e que Ítalo era filho
do casal assim como os demais filhos biológicos, além de terem sido advertidos das
consequências do abandono da criança. Os pais, então, retornaram com Ítalo para casa e o
processo foi novamente arquivado. Importante ressaltar que nenhuma das medidas
protetivas elencadas no artigo 10112 do ECRIAD foram aplicadas à criança e à sua família
pelo Juiz.
Após completar 10 anos, Ítalo praticou seu primeiro ato infracional, subtraindo o
telefone celular de um colega, sendo encaminhado à Diretoria da escola. A Diretoria entrou
em contato com os pais de Ítalo, porém não conseguiu falar com eles, pois os números
fornecidos eram inexistentes. Escreveu, então, um bilhete para que comparecessem à
escola e a resposta dada pelos pais foi: ‘Não temos tempo’(sic). A escola então encaminhou
o caso ao Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar convocou os Srs. Mariana e Otávio que assinaram uma
declaração informando que não viram necessidade de comparecer à escola já que ‘as notas
de Ítalo estavam boas’ e declararam que ‘agora iriam ligar semanalmente para a Escola’.
Novamente, um órgão de Defesa, o Conselho Tutelar dentro de suas atribuições previstas
no e conforme disposto no artigo 105 ECRIAD13, não aplicou nenhuma medida protetiva ao
adolescente ou à sua família.
12

Embora à época deste ocorrido, em julho de 2006, o artigo 101 tivesse uma redação diferente da atual, as
medidas aplicáveis eram as mesmas enunciadas na nota n. 7.
13
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas
previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança
(...)
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Nos 04 anos seguintes, Ítalo foi ‘expulso’ de 04 instituições públicas de ensino.
Além das escolas, que tratavam a indisciplina e comportamento da criança com expulsões,
Ítalo não teve acesso ou foi acompanhado por nenhum outro serviço ou órgão do SGD.
Após seu aniversário de 14 anos, Ítalo teve sua primeira passagem pela Vara
Infracional da Infância e da Juventude. A representação não foi oferecida pelo Ministério
Público e o processo foi arquivado.
Depois de completar 15 anos, Ítalo foi apreendido pela polícia pela prática de ato
infracional análogo ao crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, I e II do Código Penal). O
adolescente permaneceu internado por 45 dias, prazo máximo estabelecido pelo artigo 108
do ECRIAD. No relatório técnico da Instituição onde estava internado, indicou-se a
necessidade de acompanhamento familiar tendo em vista o conflito entre pai e filho, relatou
que o adolescente se emocionava quando falava de sua família e sugeriu a aplicação da
medida de Liberdade Assistida cumulada com as medidas protetivas previstas no artigo 101,
III, IV, V e VI da Lei 8.069/90, além de indicarem a necessidade de implicarem os pais na
vida do filho, com a aplicação da medida prevista no artigo 129, V da referida Lei.
Ítalo recebeu, por este ato, uma medida socioeducativa de LA. Nenhuma das
medidas protetivas sugeridas pela equipe da Internação foram aplicadas.
Diante desta ausência da família a técnica da medida trouxe outra pessoa no
processo de acompanhamento de Ítalo, um vizinho, Sr. João, que o conhecia desde tenra
idade e possuía grande vínculo afetivo com o adolescente.
Na construção do PIA foi verificada a existência de conflitos familiares, o uso de
drogas e a necessidade de tratamento psicológico e médico, de retomada dos estudos e de
profissionalização. O adolescente apresentou em seus objetivos a vontade de fazer um
curso profissionalizante e trabalhar, o rompimento com a prática de atos infracionais e
devido cumprimento da medida. Os pais de Ítalo compareceram ao Serviço poucas vezes,
após várias convocações da técnica de referência da LA, quando reiteravam o discurso
sobre o comportamento transgressor do adolescente, mas não se disponibilizando à
construção e acompanhamento do PlA do filho.
No acompanhamento da LA foi possibilitado ao Ítalo: a emissão de documentos
como Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, os encaminhamentos para cursos
profissionalizantes e ofertas de trabalho protegido e estágio, a localização de vagas e
matrícula em instituição de ensino, e os encaminhamentos para tratamento médico e
psicológico no Centro de Saúde.
Diante da falta de apoio da família, do não acolhimento das instituições de ensino,
da fraca articulação entre os serviços de saúde, assistência social e educação, da ausência
de vagas de trabalho (participou de várias entrevistas e não foi selecionado para nenhum),
Ítalo evadiu de casa e da escola. Apesar do vínculo criado com a técnica de referência da
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LA, o adolescente entrou em descumprimento da medida.
Diante deste descumprimento a técnica de referência da LA, informado ao processo
de execução, solicitou intervenções do Conselho Tutelar e realizou contato com a escola,
Centro de Saúde e Vara Infracional da Infância e da Juventude.
Enquanto descumpria a medida e vivendo nas ruas, o adolescente foi apreendido
pela Polícia Militar usando drogas. Por este ato o Ministério Público ofereceu a
representação contra Ítalo, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo
33 da Lei n. 11.343/06.
Mesmo com a medida em descumprimento, o adolescente procura o CREAS para
encaminhamentos para a Saúde, que foram articulados, porém sem adesão do adolescente.
Articulou-se neste momento o contato com Sr. João que o acolheu para sair das ruas. A
técnica da LA novamente aciona o Conselho Tutelar que convocou a família.
O pai compareceu informando que ‘o filho está envolvido com o tráfico de drogas,
que tentou com que o adolescente voltasse à escola, que Ítalo não aceita as regras de
convívio familiar e que sabe que o filho ‘está em alguma boca de fumo’(sic) mas não sabe
onde encontra-lo. Após estas declarações, o Conselho Tutelar não aplicou nenhuma medida
protetiva e o único encaminhamento dado foi a remessa das declarações do pai à Vara
Infracional da Infância e da Juventude solicitando ‘intervenção’ do poder judiciário ‘para que
esta situação seja regularizada’.
Ítalo foi novamente apreendido pela Polícia Militar, desta vez pelo ato análogo ao
crime de roubo e recebeu nova medida de PSC. O adolescente retornou ao CREAS, sem
agendamento, demandando ajuda, pois além da vida nas ruas Ítalo estava ameaçado de
morte no território em consequência do uso abusivo de drogas. Diante da urgência do caso,
as técnicas das duas medidas acionaram novamente o Conselho Tutelar e a Vara
Infracional da Infância e da Juventude, desta vez para providenciar a medida protetiva de
acolhimento institucional.
Na época, o Programa de Proteção ao Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM)
do Estado de Minas Gerais estava suspenso e providenciou-se uma vaga para acolhimento
institucional e o atendimento médico no Centro de Referência de Saúde Mental (CERSAM)
– para tratamento do uso de drogas - já que não havia outro Serviço especializado para
tratamento do adolescente.
Quanto às medidas socioeducativas, foi sugerida pelo Serviço a substituição da
medida de PSC para a medida de LA, e unificação das medidas, tendo em vista a situação
de ameaça no território e a impossibilidade de inserção em posto de atividade. O PIA da
medida de LA, entretanto, não foi modificado, mas a medida passou a realizar os
encaminhamentos e acompanhamentos com a equipe técnica do abrigo e incluiu uma
orientadora social, para que o adolescente, agora com 17 anos, construísse oportunidades
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de autonomia financeira e profissional para sua saída do abrigo aos 18 anos.
O adolescente apresentou dificuldade em adaptar às regras do abrigo e evadia
quando entrava em conflito com os técnicos. O seu retorno era sempre articulado a partir
dos encaminhamentos do serviço de medidas ao Conselho Tutelar. Ítalo demandou
informações sobre sua emancipação e a equipe técnica da LA orientou o adolescente sobre
a possibilidade de requerer alimentos14 pelos seus pais enquanto se capacitava
profissionalmente e inseria no mercado de trabalho.
Considerando que o responsável legal do adolescente era o dirigente do abrigo e
só esta pessoa poderia representá-lo15 em um processo judicial, o adolescente reconheceu
a necessidade de rever seus posicionamentos e comportamentos no abrigo para ali se
manter e conseguir sua independência.
Ítalo foi encaminhado pelo serviço de medidas para uma ONG conveniada com o
Munícipio de Belo Horizonte, e ali conseguiu entrar com uma Ação de Alimentos contra seus
pais. Quando o juiz da Vara de Família recebeu esta ação, suspendeu o processo para que
fosse realizada uma mediação processual, a fim de tratar os conflitos familiares ali
existentes. O adolescente aceitou o convite para participar do procedimento.
Diante do longo tempo na execução de medidas, do comprometimento com o curso
de profissionalização e do plano de emancipação pessoal e financeira do adolescente com a
aproximação da maioridade, a técnica da LA protocolou o pedido de encerramento da
medida socioeducativa no processo de execução em fevereiro de 2016. A medida foi extinta
por sentença 26/03/2016.
No decorrer da execução da medida socioeducativa, Ítalo não abandonou a prática
de atos infracionais. Cinco dias após a sentença de extinção da medida – que ainda não
havia sido comunicada ao adolescente – e após uma sessão de mediação no processo de
alimentos, ele foi novamente apreendido pela polícia pela prática de ato infracional, em uma
de suas ‘fugas’ do abrigo.
O caso de Ítalo permite verificar que a medida socioeducativa teve como objetivo
principal o a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
sociais, o que for reforçado pela execução de suas medidas em meio aberto,
operacionalizada dentro de um equipamento do SUAS. Os demais objetivos previstos no
SINASE - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato
infracional e a desaprovação da conduta infracional - se restaram prejudicados, tendo em
vista o contexto de exclusão social e pessoal vivido pelo adolescente.

14

Alimentos aqui compreendidos em sua concepção jurídica, como a prestação necessária para sobrevivência
do sujeito, conforme previsto no Código Civil (arts. 1.694 e ss.) e na Lei n. 5.478/1968.
15
Conforme previsto no §1º do art. 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “o dirigente de entidade que
desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito”.
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O Estado se mostrou omisso frente seus direitos de convivência familiar, educação,
trabalho, saúde, assistência social, lazer e cultura. A não aplicação e execução de medidas
protetivas pelo Estado – desde a situação de rejeição inicialmente apresentada por sua
família, as barreiras ao acesso de direitos sociais resultaram em um não reconhecimento do
adolescente ao Sistema de Garantia de Direitos do qual é parte. As medidas protetivas e o
acesso aos direitos foram então possibilitados, ainda que precariamente, somente em razão
de sua própria conduta – a prática de atos infracionais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste contexto de exclusão social, a família é enfraquecida para promover a
garantia dos direitos da criança e adolescente, a comunidade não permite às crianças e/ou
aos adolescentes outras formas de reconhecimento e o Estado não provê ou dificulta o
acesso às garantias mínimas para seu desenvolvimento: saúde, educação, lazer,
profissionalização. Assim, pelo não reconhecimento deste adolescente como sujeito de
direitos, a prática de atos infracionais se reflete, antagonicamente, como forma de
superação da situação de risco ignorado que antes vivia para a inclusão em uma situação
de risco revelada.
Diante da exclusão social, na qual os adolescentes encontram-se marginalizados
de determinados indivíduos ou segmentos sociais dos benefícios gerados pelo
desenvolvimento, transformá-los em participantes da sociedade implica seu reconhecimento
como sujeitos de direitos e com possibilidade efetivas de reclamá-los (SADEK, 2006, p.
147).
O Estado entra em conflito com sua própria lei ao promover um sistema no qual o
adolescente tem que se colocar em conflito com a lei para poder alcançá-la. Uma das
formas do Estado garantir os direitos humanos dos adolescentes - violados em razão da
ação e omissão deste próprio Estado – reconhecendo-os como sujeito de direitos, é através
da prática de atos infracionais. Estes sujeitos que recebem medidas socioeducativas,
nomeados como ‘em conflito com a lei’, têm então acesso a uma política pública que permite
a garantia de seus direitos individuais e sociais.
O atual direito de crianças e adolescentes, garantista de direitos humanos no
âmbito legal, se apresenta estruturado de forma antagônica no âmbito da política pública. A
ausência de garantia dos direitos fundamentais e sociais para as crianças reflete-se como
possibilidade para o adolescente entrar em conflito com a lei até mesmo para que tenha tais
direitos garantidos.
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COMO SE FOSSE DA FAMÍLIA: INTERCONEXÃO ENTRE TRABALHO INFANTIL
DOMÉSTICO, RACISMO E GÊNERO

Rosaly Stange Azevedo1
Cristina Grobério Pazó2

INTRODUÇÃO
O objetivo geral do presente artigo é demonstrar que a maior incidência de crianças
e adolescentes do sexo feminino, negras, em situação de trabalho doméstico evidencia uma
necessária interação entre racismo e gênero e classe, como elementos constitutivos das
relações sociais, ancoradas nas diferenças biológicas entre os sexos e pele como uma
relação de poder.

Trata-se de uma evidente discriminação ocupacional, pela qual a

avaliação de atributos não produtivos, como a cor e o sexo resulta na exclusão ou no
acesso limitado a posições valorizadas no mercado de trabalho.
A importância da compreensão da ideologia subjacente ao trabalho doméstico, sua
interconexão com a aceitação social do trabalho infantil e seus desdobramentos na vida dos
pequenos trabalhadores excede ao seu caráter meramente teórico.
Assim, para desenvolver este estudo, utilizando como marco teórico a teoria de
Ricardo Antunes, na primeira parte do artigo demonstra que existe exploração do trabalho
doméstico pelo capital, uma vez que aquele é com a contratação de uma pessoa para lavar,
passar, cozinhar e cuidar dos filhos que são criadas as condições indispensáveis para a
reprodução da força de trabalho.
Contratar um trabalhador doméstico possibilita

a ampliação do tempo fora do

trabalho, participando, assim, do sistema de metabolismo social, convertendo o tempo livre
dos empregadores domésticos em tempo útil ao capital, seja tempo para consumo, seja
para alcance da mídia da indústria do consumismo.
Na segunda parte realiza a interconexão entre trabalho infantil doméstico e gênero,
revelando, assim que, no universo do mundo produtivo e reprodutivo, vivenciamos também
a efetivação de uma construção social sexuada, onde os meninos e meninas são, desde a
família e a escola, diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no mercado de
trabalho.

1
2

Mestranda em Direito pela Faculdade de Direito de Vitoria; Juíza Substituta do Trabalho do Tribunal
Regional do Trabalho da 17ª Região. Email: rosalystange@terra.com.br.
Doutora em Direito pela Universidade Gama Filho – UGF; professora da Faculdade de Direito de Vitória –
FDV; advogada. Email: crispazo@uol.com.br
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Na terceira parte analisa mecanismos e práticas individuais informais, como
humilhações e agressões verbais e não verbais decorrentes de uma cultura que naturaliza
a hierarquia racial.
Por fim, conclui-se que a formulação das políticas públicas voltadas à criança e ao
adolescente, mediante a descentralização político-administrativa e a participação popular,
por ação articulada em rede, com o reconhecimento da infância de todas as crianças, de
todas as classes sociais, gênero e raça com a clara noção de responsabilidade comum,
para que possam atingir seu pleno desenvolvimento e vivam em ambiente adequado,
marcado com o respeito e dignidade, onde seus direitos fundamentais são observados.
O fio condutor metodológico proposto concebe os direitos humanos, dentre os quais
encontram-se os direitos da criança e do adolescente a uma infância protegida, em uma
perspectiva crítica, cujo pressuposto básico é o comprometimento com a mudança social,
compreendida como o aumento do acesso aos diversos bens que tornem a existência digna
(KROHLING, 2014, p. 91).
O método a ser utilizado no trabalho em questão é o múltiplo dialético, como uma
metodologia mais apropriada à fundamentação dos direitos humanos como processos
culturais de emancipação do “direito a ter direitos” (KROHLING, 2014, p.91).
Os direitos humanos ou fundamentais, segundo Krohling, estão inseridos em
mutabilidades históricas, que negam a estabilidade.
Foi realizada pesquisa bibliográfica e em sites referenciados, por meio dos quais
foram analisadas obras de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, em uma
postura pluridisciplinar, envolvendo o direito, a psicologia, a sociologia, a história e a a
geografia. Tratando-se do tema trabalho infantil doméstico, é necessário compreender as
mais ínfimas e negligenciadas manifestações sociais, buscando destruir as pré-noções e o
senso comum.
1. TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO
No Brasil é proibido o trabalho infantil doméstico, em razão da inclusão da
modalidade na lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Decreto Nº 6.481, 12/06/2008).
A lista TIP, como é chamada, é uma forma de classificação proposta pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Convenção 182, adotada por diversos
países, que define as piores formas de trabalho infantil.
As principais razões para o trabalho infantil doméstico constar nesta relação é pela
exposição da criança a riscos relacionados a acidentes de trabalho e por causar prejuízos
físicos, morais e psicossociais.
O trabalho infantil tem consequências perversas para o desenvolvimento físico,
psicológico e intelectual do indivíduo que começa a trabalhar antes do momento apropriado.
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A criança perde precocemente o convívio familiar e os momentos de brincar, atividade
essencial para o desenvolvimento infantil.
1.1 Gênese do trabalho precoce no Brasil
Não apenas os indígenas adultos tiveram sua força de trabalho explorada pelos
colonizadores portugueses do século XVI, na extração do pau-brasil, mas também as
crianças. Inicialmente, enquanto vigorava o regime de trocas de coisas sem valor expressivo
para os homens brancos como espelhos e tecidos, pela madeira, preciosa apenas aos
europeus, não havia motivo para recusa, por parte dos índios, pois o trabalho era livre,
assim como o ato de troca era voluntário (FERREIRA, 2001, p. 60).
Contudo, a partir do momento em que os índios perceberam a desproporção entre
os pequenos presentes recebidos e o tempo e esforço que eram necessários para a
realização da troca, começaram a retornar para suas aldeias. Em resposta, os portugueses
iniciaram os mecanismos de aprisionamento dos indígenas para trabalhos forçados, tanto
em serviços domésticos quanto em lavouras e plantações. Isso com o auxílio de padres, sob
a justificativa de conversão e catequização dos índios. Esse mesmo processo ocorreu em
antigas civilizações nas diversas regiões do mundo, agressivamente espoliadas em
detrimento de invasores estranhos à sua cultura, tradição e costumes. (FERREIRA, 2001,
p.61-71).
Embora as crianças indígenas já tivessem responsabilidades na divisão das tarefas
em suas famílias e tribos, auxiliando e acompanhando os adultos, com a colonização, uma
diferença substancial foi introduzida com a chegada dos colonizadores. O trabalho das
crianças deixou de significar o momento no qual a comunidade ensinava todos os aspectos
da vida, tanto práticos como simbólicos, aos novos membros. Antes, o processo de inclusão
da criança no mundo produtivo e simbólico dos adultos era parte da construção de sua
identidade cultural, na caça, pesca, no preparo para os rituais. (FERREIRA, 2001, p.61-71).
A saga das crianças africanas escravas era ainda mais cruel. O tráfico privilegiava
adultos do sexo masculino, motivo pelo qual o percentual de africanos que possuíam menos
de dez anos de idade, desembarcados na quela época era de cerca de 4%. Poucos adultos
chegavam aos cinquenta anos de idade. Poucas crianças chegavam a idade adulta. Antes
de completarem cinco anos, metade parecia ser completamente órfã; aos 11 anos, oito a
cada dez. O pequeno escravo aprendia um ofício a partir dos quatro anos: “O pequeno
Gastão, por exemplo, aos quatro anos já desempenhava tarefas domésticas leves na
fazenda de José de Araújo Rangel. Gastão nem bem se pusera de pé e já tinha um senhor”
(GOÉS E FLORENTINO, 2013, p. 184).
Por volta dos sete anos um escravo chegava a valer até 60% mais que aos quatro
anos e aos 11 anos até duas vezes mais e aos 14 anos o escravo trabalhava e valia como
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adulto. Aos 12 anos os meninos e meninas traziam a profissão como sobrenome: Chico
Roça, João Pastor e Ana Mucama.
O valor dos escravos dependia de gênero, idade, condições gerais de saúde. Mas a
miscigenação também influenciava na hierarquia dos cativos. O preço de um escravo crioulo
era superior ao do escravo africano. Os senhores achavam que os crioulos eram mais
inteligentes, já que era mais “adestrado”. (GOÉS E FLORENTINO, 2013, p. 184-185). É
possível observar-se duas categorias de crianças trabalhadoras: o crioulo e o africano,
ambos crias da escravidão.
A inserção das crianças no trabalho se dava mediante punições e castigos. Apesar
das punições públicas serem reservadas aos pais, os pequenos cativos sofriam suplicios na
forma de humilhações diárias, como serem obrigadas a ficar de quatro, fazendo-se de
cavalos: “Lá está ela, montada a receber lanhadas do dono. Se Gilberto Freyre tiver razão
uma outra vez […] era muito difícil a vida das crianças escravas mais próximas da família
do senhor.” (GÓES E FLORENTINO, 2013, p. 186).
Com a abolição da escravatura iniciou-se o debate acerca do “problema do menor
abandonado ou delinquente”. Antes, cada proprietário de escravos deveria cuidar para que
seus escravos não fugissem e representassem uma ameaça aos “cidadãos de bem”. A visão
de crianças soltas pelas ruas, sujas, subnutridas, era um incômodo para o homem das
pequenas cidades. O trabalho seria, então a melhor forma de “ocupar” essas crianças. Já
era de conhecimento de todos, pela experiência da escravidão, que a criança trabalhadora
dava menos trabalho, pois não se envolvia em questões políticas e adaptavam-se facilmente
às diversas atividades. Assim, dava mais lucro, já que os salários eram menores. (GOÉS E
FLORENTINO, 2013, p. 186).
A partir do advento da República, surgia a necessidade de preparar a população
para impulsionar a economia nacional, com a formação e disciplina dos trabalhadores da
indústria a agricultura. Asilos de caridade passaram a ser institutos e escolas profissionais.
Esses patronatos recebiam os garotos que perambulavam pelas ruas. A política era voltada
para a reorganização das cidades, pela segregação dos meninos e meninas em situação
chamada irregular, com o objetivo de transformá-los em trabalhadores do país em
construção. (PASSETTI, 2013, p. 348-351).
O amparo assistencial que no período colonial era realizado pelas Santas Casas de
Misericórdia, em 1726 passou a ser de responsabilidade da Roda dos Expostos, local que
recebia as crianças abandonadas nas áreas urbanas, o que perdurou até 1950. Dentro da
instituição mantenedora da Roda, as crianças realizavam o trabalho doméstico, legitimado
pela caridade, a partir dos 7 anos de idade. O Governo subsidiava as Rodas e incentivava o
acolhimento das crianças abandonadas por famílias, passando a ser conhecidas como
“filhos de criação”. Os acolhidos teriam que prestar serviços à nova família, em troca de
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alimento e moradia. (VERONESE E CUSTÓDIO, 2013, p. 21).
O trabalho infantil doméstico possui profunda interconexão com a categoria não
reconhecida juridicamente da “filha de criação”, criança sem recursos que aceita prestar
serviços domésticos como passar, cozinhar, cuidar dos filhos menores, arrumar a casa, em
troca de casa e comida, muitas vezes sem qualquer remuneração.
1.2 Sistema de metabolismo social
Ao brincar, a criança compartilha brinquedos e significados, possibilitando o
desenvolvimento do comportamento em sociedade. Ao interagir, ao mesmo tempo
ensinando e aprendendo diferentes aspectos culturais, estes que são ressignificados.
(SAWYER, 1997, p. 47).
Segundo Vygotsky (1989, p. 32), a chamada zona de desenvolvimento proximal
tem seu espaço aberto com o brincar, o qual conduz a criança para o estágio de
desenvolvimento seguinte, além do seu comportamento habitual. Além disso, permite certa
distância daquilo que faz a criança sofrer, possibilitando-lhe elaborar situações complexas,
que não são enfrentadas de forma consciente., o que ocorre por ser o brincar uma forma de
comunicação, momento em que é possível a exteriorização de fantasias, ansiedades,
sentimentos e conflitos.
De acordo com Bezerra (2006, p. 99) crianças e adolescentes que trabalham
apresentam prejuízo no desempenho escolar. Após as duas horas de trabalho a perda de
rendimento aumenta proporcionalmente, a cada hora adicional de trabalho. Crianças e
adolescentes que apenas estudam aprendem mais quando comparados com os que
estudam e trabalham. A pesquisa de Bezerra utilizou o conjunto de indicadores,
disponibilizados nos resultados de testes de língua portuguesa e de matemática, aplicados
em escolas públicas e privadas em todo o país, dados do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (Saeb), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep),
referentes a 2003, alcançando aproximadamente 300 mil alunos da 4ª e da 8ª série do
ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Os estudantes que trabalham dentro do
domicílio sofrem menos, conclusão que se chega na análise dos dados das três séries
avaliadas. Os jovens que trabalham mais de sete horas por dia entre os dois ambientes, de
sua residência e fora dela, são os que tem maior prejuízo.
O trabalho doméstico é a categoria de trabalhadores que teve sua desvinculação ao
regime escravista de forma mais tardia. O reconhecimento do trabalho doméstico como
atividade profissional somente ocorreu em 1972, com a Lei n° 5859.
A Emenda Constitucional nº 72/2013 alterou o parágrafo único do artigo 7º da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e ampliou potencialmente o rol de
direitos aplicáveis aos empregados domésticos como FGTS, salário-família e adicional por
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horas extras, contudo o trabalhador doméstico não foi equiparado ao trabalhador celetista e
segue como uma categoria inferior. Isso porque a Lei nº 5.859/1972, elegeu, para
caracterização do serviço doméstico, o requisito “continuidade”, diferentemente da
terminologia adotada pela CLT: “não eventual”. A explicação para tal discriminação é
comumente imputada à ausência de intuito de auferir lucro, nas atividades prestadas pela
trabalhadora. A trabalhadora doméstica é explorada pelo capital, uma vez que cria as
condições indispensáveis para a reprodução da força de trabalho para quem contrata seus
serviços.
Trata-se, em verdade, de uma falácia fortemente arraigada na cultura escravocrata,
acostumada a relegar os serviços domésticos a indivíduos de menor valor na escala social.
Contratar um trabalhador doméstico possibilita a ampliação do tempo fora do trabalho,
mediante o pagamento de parte dos salários recebidos pelo contratante capitalista. Nesta
ótica, o trabalho doméstico participa do sistema de metabolismo social e converte o tempo
livre dos empregadores domésticos em tempo de consumo para o capital, ou em tempo que
é alcançado pela propaganda midiática da indústria do consumismo moderno. (ANTUNES,
2015, p. 101).
A discriminação dos trabalhadores que prestam serviços domésticos, sob o
fundamento de que não existe o intuito de lucro deixa uma profunda falha argumentativa, na
medida em que o setor de serviços, ou seja, o trabalho improdutivo se insere em uma ampla
gama de trabalhadores, incluindo o setor de serviços públicos, bancos, comércio, turismo,
chegando ao chamado terceiro setor.
Os trabalhadores domésticos encontram-se inseridos no que Antunes conceitua de
classe-que-vive-do-trabalho, termo cunhado para “dar contemporaneidade e amplitude ao
ser social que trabalha”. (ANTUNES, 2015, p. 101). A falta de isonomia entre trabalhadores
domésticos, não inseridos na Consolidação das Leis do Trabalho intensifica e legitima a
discriminação social.
O envelhecimento da população, a intensificação do trabalho e a emancipação das
mulheres e seu ingresso no mundo produtivo são fatores importantes a justificar o grande
número de trabalhadores domésticos no Brasil, demanda que tem crescido.
O Brasil é o país com a maior população de trabalhadores domésticos do mundo
em números absolutos, segundo estudo feito em 117 pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT, 2011), com 7,2 milhões de empregados domésticos, sendo 6,7 milhões de
mulheres e 504 mil homens.
O percentual de 93% de mulheres no trabalho doméstico demonstra que no
universo do mundo produtivo e reprodutivo há uma produção social sexuada, mediante a
qual homens e mulheres são induzidos desde a formação de sua personalidade, a assumir
papéis sociais diferenciados também no mercado de trabalho.
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E dentre os trabalhadores da classe-que-vive-do-trabalho, a categoria mais
precarizada é do trabalhador doméstico: em 2008, somente 26,8% do total de trabalhadores
e trabalhadoras domésticas tinham carteira de trabalho assinada. E dentre os mais
precarizados encontra-se uma categoria cuja exploração é ainda mais aviltante, em razão
da exclusão maqueada como assistencial: a criança que trabalha, muitas vezes em troca de
casa, comida e alguns trocados, aquela que é quase da família, ou como se fosse da
família, categoria não reconhecida juridicamente da “filha de criação”. São crianças sem
recursos, que aceitam prestar serviços domésticos como passar, cozinhar, cuidar dos filhos
menores, arrumar a casa, em troca de casa e comida, muitas vezes sem qualquer
remuneração.
Além dos prejuízos ao rendimento escolar, as crianças submetidas ao trabalho
precoce sofrem outras consequências, como trabalho físico pesado, que pode ocasionar
doenças ocupacionais de forma precoce, como deformações ósseas e dores musculares.;
abuso físico ou emocional; abuso sexual; deficientes condições de vida; salários baixos ou
in natura; falta de oportunidades para o desenvolvimento emocional e social; problemas
relacionados a autoestima baixa e dificuldades para estabelecer vínculos afetivos.(OIT )
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o trabalho infantil
doméstico em casa de terceiros atingia 258 mil brasileiros entre 10 e 17 anos de idade em
2011. Segundo o estudo “Crianças em trabalhos perigosos: o que sabemos, o que
precisamos fazer” (“Children in Hazardous Work: what we know, what we need to do”),
publicado em 2011 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), esse número chega a
15,5 milhões em todo o mundo. Ressalta o mesmo relatório que as estatísticas oficiais são
subnotificadas, uma vez que

o trabalho de crianças em domicílios é uma atividade

silenciosa e oculta, restrita ao âmbito privado.
2. UMA QUESTÃO DE GÊNERO
No Brasil, segundo a PNAD de 2011, muito embora o trabalho infantil, em geral,
tenha mais homens que mulheres, no doméstico a situação é outra: aproximadamente 94%
dentre os 258 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos em situação de trabalho em
domicílios de terceiros são do sexo feminino. Essa análise de mantém na mesma
proporcionalidade, em questão de trabalho doméstico em geral: as mulheres eram 93% dos
6,4 milhões de trabalhadores domésticos no país em 2011, também de acordo com a PNAD
2011.
Dentre o grupo dos que possuem uma jornada de trabalho que prejudica o
desempenho escolar encontram-se as meninas, habituadas a cuidar dos afazeres
domésticos e irmãos mais novos, pois “fica evidente que os piores danos ao desempenho,
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em ambos os sexos, são provenientes da situação em que o aluno se divide entre as tarefas
do lar e o trabalho fora do domicílio, seguida daquela em que o aluno trabalha somente fora
do domicílio.” (BEZERRA, 2006).
Dentre o grupo de trabalhadores que possuem dupla jornada, as meninas são as
mais prejudicadas, em razão da visão cultural de que cuidar dos irmãos mais novos e a
execução de tarefas domésticas é coisa de menina: “Dentre as crianças que trabalham e
estudam, Os efeitos do trabalho domiciliar são mais sentidos pelas meninas do que pelos
meninos numa faixa etária mais elevada, na qual é habitual cuidar dos irmãos mais novos e
dos afazeres domésticos”. (BEZERRA, 2006).
A maior incidência de crianças e adolescentes do sexo feminino trabalhando em
dupla jornada, dentro e fora de casa evidencia uma necessária interação entre gênero e
classe, nas dimensões

de gênero como elemento constitutivo das relações sociais,

ancoradas nas diferenças biológicas entre os sexos e gênero como uma relação de poder.
A preponderância do gênero dominante é apresentada como natural, não devendo ser
enfrentada ou questionada: tarefa de menino, tarefa de menina. (ANTUNES, p. 109).
A capacitação para o mercado de trabalho ocorre em uma construção social que se
inicia na infância. As meninas aprendem o trabalho doméstico desde cedo: lavar, cozinhar,
limpar e cuidar de crianças. Na escola, enquanto os meninos brincam de futebol e carrinho,
às meninas são reservadas as panelinhas, bonecas e maquiagens.
As relações entre gênero e classe demonstram que, no universo do mundo
produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de uma construção social
sexuada, onde os homens e as mulheres que trabalham são, desde a família e a escola,
diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no mercado de trabalho. E o
capitalismo tem sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do trabalho.
(ANTUNES, p. 109).
As divisões constitutivas da ordem social assim como as relações sociais de
dominação e de exploração que foram construídas em torno dos conceitos de feminino e
masculino, fazem os contornos de duas espécies distintas de habitus, “sob a forma de
hexis corporais opostos e complementares sob princípios de visão e divisão, que levam a
classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo distinções redutíveis entre
o masculino e o feminino” (BOURDIEU, 2002, p.20 )
A educação da menina nos afazeres domésticos é uma mensagem silenciosa, que
a direciona a tarefas menores, menos importantes, realizadas em local privado, interno, de
forma a mostrar qual é o seu lugar na vida social. O destino da menina será, naturalmente,
menor que o do menino, já que “cabe aos homens, situados do lado exterior, do oficial, do
público (…) realizar todos os atos ao mesmo tempo breve, perigosos, espetaculares”. O
lugar da menina é bem diferente, “estando situadas do lado do úmido, do baixo, do curvo e
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do contínuo, vêem ser-lhes atribuídas todoas as trabalhos domésticos, ou seja, provados e
escondidos, até mesmo invisíveis e vergonhosos, como cuidado das crianças e dos animais,
bem como todos os trabalhos exteriores que lhe são destinados pela razão mítica”. O
espaço das mulheres é limitado, confinado, é o vilarejo, a casa, a linguagem e por esta
razão “ estão condenadas a dar fundamento natural à identidade minoritária que lhes é
socialmente designada” (BOURDIEU, p. 22).
No Brasil existe uma cultura de manutenção de trabalhadores domésticos muito
arraigada. A incorporação de tecnologias que aliviam as tarefas do dia-a-dia é bem mais
lenta que em outros países. Um exemplo é a máquina de lavar louças. As existentes no
mercado são bem menores e de menor qualidade que as encontradas nos mercados
consumidores de países desenvolvidos.
Esse detalhe não passou despercebido por Angela Davis (2013, p. 159), para quem
“um dos mais guardados segredos das sociedades do capitalismo avançado envolve a
possibilidade- a real possibilidade – de radicalmente transformar a natureza do trabalho
doméstico. Uma porção substancial das tarefas das mulheres domésticas pode ser
incorporada na indústria econômica.”
A cultura capitalista-ocidental, com resquícios escravocratas, de se contratar uma
pessoa para fazer as atividades diárias, não é imutável, pois “engenharias tecnologicamente
avançadas de limpeza poderiam rapidamente e eficientemente conseguir o que o no dia de
hoje a dona de casa faz de forma árdua e primitiva.” (DAVIS, 2013, p. 159)
O capitalismo é contrário à industrialização do trabalho doméstico. Em países com
grandes diferenças sociais, o lucro na industrialização das atividades domésticas seria
inferior aos ganhos decorrentes da circulação econômica do setor de serviços.

Nas

palavras de Davis (2013, p. 160): ”trabalho doméstico socializado implica grandes subsídios
do governo, com o objetivo de garantir acessibilidade para as famílias da classe
trabalhadora, cuja necessidade de tais serviços é mais óbvia.”
Apesar da crescente inserção do trabalho da mulher em setores considerados mais
valorizados na sociedade, ainda é comum a associação da identidade feminina com objetos
tidos como do universo doméstico. Dentre os acessórios de fetiche sexual estão uniformes
típicos de empregadas domésticas.
Davis (2013, p. 163-164) relata que o trabalho fora de casa sempre foi uma
realidade na vida das mulheres negras:
Durante a escravatura as mulheres labutaram ao lado dos homens nos
campos de algodão e tabaco e quando as indústrias vieram para o Sul, elas
podiam ser vistas nas fábricas de tabaco, açúcar, refinarias e até em
serralharias, ou em equipas batendo aço para os caminhos-de-ferro. No
trabalho, as mulheres escravas eram iguais aos seus homens, havia maior
igualdade de sexos tanto no trabalho como em casa, mais do que as suas
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irmãs brancas que eram 'donas de casa'. Como uma consequência direta do
seu trabalho fora de casa- como mulheres “livres” não menos do que
enquanto escravas- o trabalho de casa nunca foi o ponto central da vida das
mulheres negras.

Tanto na realidade brasileira, retratada por Florestan Fernandes, quanto nos relatos
de Davis, as mulheres negras sempre apresentaram uma identidade forte, distante da
imagem submissa de esposas dedicadas imposto pelo capitalismo industrial, pois “elas
tinham de se transformar em fortes, para as suas famílias e comunidades que precisavam
da sua força para sobreviver.” (DAVIS, 2013, p. 164)
As mulheres não-brancas, muitas vezes, eram e continuam sendo obrigadas a
negligenciar a sua própria condição de mãe e os cuidados com sua família, para substituir
mães e esposas.
3. UMA QUESTÃO RACIAL
Existe uma questão racial subjacente ao trabalho doméstico. Segundo dados do
PNAD de 2011, enquanto 18% das mulheres negras que estão ocupadas em todo o país
são trabalhadoras domésticas, entre as “não negras” o mesmo grupo chega a 13%. O
serviço doméstico infantil no Brasil é praticamente composto de negros, sendo 67% das
crianças e adolescentes ocupados nessa atividade em 2011, somando 172.666 contra
85.026 de não negros.
Mas o que dizem esses dados sobre a questão adjacente aos altos níveis de
desigualdade existentes no Brasil?
A existência de uma proporção de 67% de crianças e adolescentes negros, no
serviço doméstico, para 33% de brancos revela as práticas discriminatórias que permeiam a
cultura brasileira, construída a partir de estereótipos e representações negativas de grupos
minoritários, os quais “tendem a se auto confirmar e acabam limitando as aspirações e as
motivações, neste caso, das pessoas não-brancas (…)

práticas discriminatórias e

estereótipos se reforçam mutuamente e levam a que muitos negros e mestiços regulem
suas aspirações de acordo com o que é culturalmente imposto como o 'lugar apropriado'
para os não-brancos”. (GUIMARÃES, 2006).
Os dados da PNAD de 2011 reforçam a teoria de Hasenbalg, citada por Guimarães
(2006, p. 42), segundo a qual pretos e pardos estão expostos a diversas práticas
discriminatórias no mercado de trabalho:
Além de ingressar nele com uma dotação menor de educação formal que a dos
brancos, os não-brancos estão expostos à discriminação ocupacional, pela qual a avaliação
de atributos não produtivos, como a cor das pessoas, resulta na exclusão ou no acesso
limitado a posições valorizadas no mercado de trabalho, diz Hasenbalg em sua entrevista
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com Guimarães. Soma-se a isso a discriminação salarial, evidenciada nas menores taxas de
retorno à educação e à experiência obtidas por não-brancos, e a diferença na taxa de
retornos aumenta nos níveis educacionais mais elevados. Esses padrões diferenciados de
participação dos grupos de cor no mercado de trabalho se traduzem em uma valorização
altamente desigual do trabalho desses grupos: a renda média do trabalho de pretos e
pardos é pouco menos da metade da dos brancos.
O grupo de crianças e adolescentes mais prejudicados em seu desempenho
escolar são provenientes da situação em que acumulam horas de trabalho em tarefas dentro
de seu dom´cílio e fora dele, grupo no qual há mais meninas que meninos, conforme
demonstra o estudo de Bezerra (2006). Dados do PNAD de 2011 demonstram que o corte
de negros e pardos é de 18% das mulheres negras que estão ocupadas em todo o país
são trabalhadoras domésticas, entre as “não negras” o mesmo grupo chega a 13%,
proporção que se mantém nos grupos de crianças e adolescentes em situação de trabalho
doméstico.
Se horas a mais de trabalho contribuem para a queda de desempenho e se
meninas negras e pardas são as mais prejudicadas, por serem obrigadas a se dividir entre
as tarefas do lar e o trabalho fora do domicílio, a perpetuação da cultura que acha normal a
contratação dessas trabalhadoras precoces é um mecanismo institucional informal, que age
como uma barreira para a mobilidade ascendente de negros.
A maior incidência de meninas negras no trabalho infantil doméstico - 18% das
mulheres negras que estão ocupadas em todo o país são trabalhadoras domésticas, entre
as “não negras” o mesmo grupo chega a 13% demonstra a existência de “uma série de
mecanismos institucionais informais, que criam barreiras para negros e privilégio para
brancos”. A estes mecanismos coletivos, somam-se “uma rede de mecanismos individuais,
inclusive a indiferença, agressões e várias outras práticas informais, originadas de uma
cultura que naturaliza a hierarquia racial”. (TELLES, 2003, p. 235).
A questão que emergiu do trabalho doméstico, alterando substancialmente as
relações entre os sexos, antes, durante e após a escravatura é a paridade entre homens e
mulheres: “O trabalho que os escravos desempenham por si mesmos e não para enaltecer o
seu dono foi realizado em termos da igualdade.”
Diante da desigualdade da condição do cativeiro “Eles transformaram essa
igualdade negativa emanada da opressão igual que sofriam como escravos numa igualdade
positiva: o igualitarismo caracterizava as suas relações sociais”. (DAVIS, 2013, p. 20).
A mulher não branca ajustou-se mais facilmente ao trabalho livre que o homem não
branco, conforme relata Florestan Fernandes (2013, p.82):
De um lado, no regime escravocrata os serviços domésticos, principalmente nas
zonas urbanas, não envolviam a mesma degradação do seu agente que o duro 'labor da
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roça'. Eles provocavam maior contato permanente com os brancos e facilitavam as relações
paternalistas ao velho estilo. Portanto, várias condições favoreciam a estabilidade da 'mulher
negra', como e enquanto serviçal doméstica.
Foi em razão de sua inserção aos serviços domésticos urbanos que a mulher não
branca atua como agente de trabalho privilegiado. O negro saiu da escravidão em uma
situação de desorganização social, o que o levou a expor a mulher a se tornar o 'meio de
subsistência' de toda a família, então instável e não integrada. Isso porque a transição entre
o trabalho escravo e o trabalho livre ocorreu de forma descompensada, em uma
movimentação que significou a eliminação dos mais aptos para a vida urbana.
(FERNANDES, 2013, p. 83).
O homem liberto não encontrava nos brancos aquele tratamento tolerante da
época de escravo, pois passou a ser visto e tratado como liberto. Tinha que pegar o serviço
que surgisse, sem fazer exigências: carregador, limpeza de casas, entregador de folhetos,
ajudante de pedreiros, de carpinteiros, de pintores. Aqueles trabalhos que apresentavam
melhores perspectivas de lucros, até mesmo mais modestos, eram reservados para os
imigrantes italianos (FERNANDES, 2013, p. 91).
A existência de uma proporção de 67% de crianças e adolescentes negros, no
serviço doméstico, para 33% não negros demonstra uma equação que não é apenas um
simples vestígio da escravatura destinado a desaparecer com o tempo.
Passaram-se mais de um século desde a abolição da escravidão e as meninas e
mulheres negras persistem no trabalho doméstico em número significativo.
Na atividade doméstica de meninas e adolescentes não é incomum ocorrer a
exploração sexual, uma agressão silenciosa, difícil de ser apurada e fiscalizada. O agressor,
em grande parte das vezes, é o empregador:
Nesta atividade acontece um tipo de exploração que não se vê, ou não se
considera, por se tratar, para muitos, de uma atividade tradicional. A
exploração da mão de obra dessas meninas acontece nos lares de classe
média e de alta renda, que são os grandes empregadores. Nestes locais
não há como ocorrer nenhum tipo de fiscalização por parte do Ministério do
Trabalho nem dos Conselhos Tutelares. Em geral, muitas dessas meninas
são trazidas do interior para as grandes cidades devido à fome e à miséria
das famílias. Ao chegarem, muitas trabalham até por um prato de comida.
Em muitos dos casos essas meninas sofrem abuso sexual e acabam se
prostituindo como forma de sobrevivência (GRUNSPUN, 2000, P. 44).

No trabalho doméstico, o abuso sexual figura como um “risco ocupacional”. No
quadro 1 da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Decreto Nº 6.481, 12/06/2008):
“Esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e sexual; longas jornadas de
trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, posições não ergonômicas e
movimentos repetitivos; tracionamento da coluna vertebral; sobrecarga muscular e queda de
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nível”.
Ângela Davis (2013, p. 69) chama atenção sobre o frequente abuso sexual das
trabalhadoras domésticas negras nos Estados Unidos, para as quais o abuso sexual
perpetuado pelo “homem da casa” é um dos riscos ocupacionais: “tempo após tempo elas
foram vítimas da extorsão no trabalho, forçadas a escolher entre a submissão sexual e a
absoluta pobreza de si mesmas e das suas famílias”.
Através da experiência de uma ordem social sexualmente ordenada e da chamada
à ordem explícitas que lhe são dirigidas por seus pais, seus professores e seus colegas e
dotadas de princípios de visão que elas próprias adquiriram em experiências de mundo
semelhantes, as meninas incorporam, sob a forma de esquemas de percepção e de
avaliação dificilmente acessíveis à consciência, os princípios da visão dominante que as
levam a achar normal e as vezes natural a ordem social tal como é e a prever de certo modo
o próprio destino, recusando as posições ou as carreiras de que estão sistematicamente
excluídas e encaminhando-se para as que estão sistematicamente determinadas. A
constância dos habitus que daí resulta é assim, um dos fatores mais importantes da
constância (BOURDIEU, 2002, p. 57).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão sobre o enfrentamento da existência de crianças e adolescentes que
encontram-se em situação de trabalho doméstico há de ser desenvolvida a partir da índole
comunitarista da Carta Magna, ao tratar da formulação das políticas públicas voltadas à
criança e ao adolescente. O artigo 204 da Constituição Federal estabeleceu duas linhas de
atuação das políticas sociais: a descentralização político – administrativa e a participação
popular por meio de suas organizações representativas.
Resolução n. 113 do CONANDA apresentou, em seu artigo 5º, a forma de
operacionalizar os princípios constitucionais da descentralização política e da participação
popular, ao estabelecer que os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, que
integram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverão exercer
suas funções, em rede, a partir de três eixos estratégicos de ação:I - defesa dos direitos
humanos; II - promoção dos direitos humanos; e III - controle da efetivação dos direitos
humanos.(BRASIL, 2015e)
A atuação em rede pressupõe ação articulada entre as diversas entidades que
compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. O artigo 7º da
citada resolução prevê que, neste eixo de atuação, situa-se a atuação de órgãos públicos,
como judiciais, público-ministeriais, defensorias públicas, advocacia geral da união e as
procuradorias gerais dos estados; Polícia Civil Judiciária, inclusive a polícia técnica; polícia
civil judiciária, inclusive a polícia técnica; polícia militar, conselhos tutelares; e ouvidorias.
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O §3º da Resolução 113 do CONANDA estabelece que a promoção dos direitos
humanos de crianças e adolescentes deve ser realizada com a participação da população,
através de suas organizações representativas. Assim, incumbe a cada ator componente da
rede de proteção a realização do seu papel institucional ou social, para o atingimento do
objetivo do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Em 1994 foi criado o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho - OIT e do Fundo das
Nações Unidas para a Infância – UNICEF, como estratégia da sociedade brasileira de
articulação e aglutinação de atores sociais institucionais, envolvidos com políticas e
programas de prevenção e erradicação do trabalho infantil no Brasil. São membros do
Fórum os 27 Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil,
representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores, entidades da
sociedade civil (ONGs), do sistema de Justiça e organismos internacionais (OIT e UNICEF).
Estes fóruns são o local em que os esforços pela promoção dos direitos humanos de
crianças e adolescentes são realizados em parceria, onde as ações são disseminadas nas
diversas instâncias de poder e, assim, tornam possível a colaboração de todos os
componentes da rede de proteção, possibilitando a criação de programas de caráter
multisetorial, modalidade jurídica inovadora, que busca superar a dicotomia público-privado.
Nos fóruns temáticos as diversas entidades que compõem o Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança e do Adolescente buscam pensar ações e políticas públicas que
possibilitem a efetivação dos princípios fundamentais e valores pertinentes à infância, sem a
qual não ocorrerá uma profunda transformação social. No Brasil é bastante comum a ideia
de que a simples mudança de leis é capaz de transformar hábitos e relações sociais.
O enfrentamento do grave e complexo problema do trabalho infantil doméstico
passa, necessariamente, pela compreensão e diagnóstico das diferentes manifestações de
injustiças, tanto as radicadas na estrutura econômico-política da sociedade, quanto a
cultural ou simbólica, presentes nos padrões sociais de representação, interpretação e
comunicação, cujos exemplos se incluem a dominação cultural; o ocultamento, ou seja, a
invisibilidade social por efeito das práticas comunicativas e interpretativas culturais.
(FRASER, 2001).
O reconhecimento de todas as infâncias, de todos os sexos, cor de pele e classe
social deve ser o ponto de partida para a construção de uma sociedade que incorpora a
fraternidade em seu núcleo, onde existe o sentimento de pertencimento coletivo, locus que
possibilita o desenvolvimento da autonomia individual.
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GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA NO BRASIL: AS NOVAS FORMAS DE
GUERRA, RAÇA E COLONIALIDADE DO PODER.
Tarsila Flores
Resumo

Este trabalho objetivou a análise de dados públicos, sobre o genocídio da juventude negra
no Brasil, a partir do recorte dos homicídios contra adolescentes. Em função da

complexidade do fenômeno quando se avalia o contexto histórico e a genealogia

multifatorial da violência, é imprescindível que se busque a ressignificação das disputas
de poder, o surgimento do conceito de raça e a dinâmica da exclusão social. Optei por

explorar um tripé teórico fundante e estruturante da análise, com três conceitos principais:
1. a questão da raça e o racismo; 2. O conceito de Colonialidade do Poder para um
entendimento mais amplo sobre as origens da exclusão na América Latina e os novos

caminhos das relações sociais, calcados nas mudanças inerentes ao capitalismo atual; 3.

As novas formas de guerra, expressas principalmente pela violência para-estatal, muitas
vezes relacionadas a ações do próprio Estado. Como método de análise, uma Cartografia

Social do cenário dos homicídios trazido pelos dados quantitativos, apresentados por dois
instrumentos estatísticos, bem como através de uma análise pontual sobre as

considerações teóricas de Rita Laura Segato, Aníbal Quijano e Lélia Gonzalez. A
Cartografia Social em seu desenho último mostra: a) nuances das relações inicialmente
estabelecidas entre os europeus e os povos negros, a partir ideias de (in)capacidade

intelectual e de (sub)desenvolvimento cultural, o que corroborou igualmente para a

exploração e dizimação desses povos, considerados inferiores; b) as relações fundadas na

classificação das raças possibilitaram a justificativa do poder mundial capitalista
eurocentrado, com específica distribuição mundial do trabalho; c) O surgimento de novas

relações sociais intersubjetivas, dentre elas o racismo; d) a crescente exclusão e
vulnerabilidade social da juventude negra; e) as novas formas de guerra como expressão

de uma estratégia de controle social e racial, o que justifica o genocídio da juventude
negra.

Palavras-Chave: Genocídio da Juventude Negra. Raça. Racismo. Colonialidade do
Poder. Novas Formas de Guerra. Cartografia Social.
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INTRODUÇÃO
O fenômeno da violência letal contra crianças e adolescentes, no Brasil, não é algo

novo. Ele começa a ser constatado, cientificamente, a partir das décadas de 1980 e 1990,
com a elaboração de estudos como o Dossier do Menor, realizado pelo Defense for

Children International (ONU, 1987) o de Minayo (MINAYO, 1990), ou nos primeiros
Mapas da Violência divulgados pela UNESCO (WAISELFIZ, 1998). Já ali os números
eram significativos e expressavam altos índices de homicídios de crianças e adolescentes,

obtidos através de dados do Ministério da Saúde, dos Institutos Médico-Legais e da
imprensa em geral (MINAYO, 1990, p. 284).

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), o quadro

de promoção dos direitos desse público e de estratégias para o enfrentamento às violações
por ele sofridas tomou corpo e força, através de inúmeras ações articuladas entre o

governo brasileiro, organizações de sociedade civil e organismos internacionais, como a
criação de políticas de atendimento a crianças e adolescentes focadas na prevenção à

violência sexual, à violência doméstica, à negligência, à violência psicológica e àquela
considerada fatal – a violência letal (UNICEF, 2004).

No ano de 2011, a agenda pública relacionada à proteção e promoção dos direitos

da infância e adolescência, intitulada Agenda Social Criança e Adolescente, contou com

diversos subsídios para sua construção, tanto no que trata de dados estatísticos relativos
ao fenômeno da violência letal – apresentados pelo Índice de Homicídios na Adolescência

– IHA (MELO e CANO, 2012) – quanto por políticas públicas direcionadas para o
enfrentamento desse fenômeno – elaboradas através da execução de diversas ações,

dentre elas o Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens
(PRVL, 2011).

Desde então, diversas iniciativas foram traçadas ao longo do território nacional,

como forma de enfrentamento aos alarmantes números de homicídios da adolescência
verificados, principalmente nos municípios de maior incidência, conforme apontado pelo
IHA, em todas as suas versões, desde 2005.
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“De acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 7.592
pessoas com idade entre 12 e 18 anos foram vítimas de morte por agressão em 2012.
Esse número, que representa na verdade uma subestimação do número real de
homicídios, por motivos que serão esclarecidos mais adiante, equivaleria a uma taxa
de 31,3 mortes por agressão para cada 100.000 adolescentes, o que revela a magnitude
do problema no Brasil.” (MELO e CANO, 2012, p. 52).

Gráfico1: Evolução do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) entre 2005 e 2012.
Fonte: UNICEF (http://www.unicef.org)

No início de 2015, foi lançada uma atual versão do IHA, através de uma iniciativa

do Observatório de Favelas (RJ), em parceria com o Laboratório de Análise da Violência
(LAV), da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), bem como com apoio do
UNICEF e da então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, hoje

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos.
Segundo a publicação, caso o contexto de vulnerabilidade não mude, 42 mil adolescentes,

entre 12 e 18 anos, poderão ser vítimas de homicídio nos municípios brasileiros com mais

de 100 mil habitantes entre 2013 e 2019. Esse índice é o mais alto dos últimos 8 anos,
com um aumento de 17% em relação a 2011.

Dentre as características mais marcantes dos homicídios de adolescentes

brasileiros tem-se o fato de que os jovens negros apresentam uma tendência a serem

vítimas de homicídio quase 3 (três) vezes maior do que os brancos. A região Nordeste do

105

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

país é tanto a de maior incidência desse crime, quanto aquela na qual ele mais cresce.

Verifica-se ainda que é um fenômeno cada vez mais urbano, visto que quanto maior o
número populacional dos municípios, mais altos são os índices de homicídio na
adolescência (MELO e CANO, 2012, p. 60).

Decidi aqui por analisar três questões essenciais para a compreensão mais ampla

sobre esse fenômeno: 1. a questão da raça e o racismo na América Latina (QUIJANO,

1998 e SEGATO, 2010), mais precisamente no Brasil; 2. O conceito de Colonialidade do
Poder (QUIJANO, 1992 e SEGATO, 2013); 3. As novas formas de guerra, expressas

principalmente pela violência paraestatal, ou pelo crime organizado (SEGATO, 2014),
muitas vezes relacionadas a ações do próprio Estado.

Tal análise, entretanto, não tem a pretensão de contemplar toda a extensão do

fenômeno da violência contra adolescentes no país, nem tampouco responder aos

inúmeros questionamentos acerca do fenômeno do genocídio da juventude negra
brasileira. A intenção aqui expressa foi a de iniciar um debate, a partir da perspectiva dos

estudos descoloniais, como proposta para entendimento de tal fenômeno entendido como

a culminação de um processo de exclusão social e racismo, avaliado principalmente
através da percepção de novas formas de guerra, que serão contextualizadas no decorrer
desse trabalho.

A metodologia utilizada foi a Cartografia Social pelo fato principalmente de que,
como método, presta-se à análise e desmontagem de dispositivos, ação que consiste
em desemaranhar suas enredadas linhas, além de instrumentalizar a resistência aos
seus modos de objetivação e subjetivação. Tal como proposta por Foucault e Deleuze,
a análise cartográfica configura-se como instrumento para uma história do presente,
possibilitando a crítica do nosso tempo e daquilo que somos” ((PRADO e TETI,
2013).

A perspectiva política de escolha da Cartografia Social como método de análise

recai sobre a possibilidade de análise de “diagramas de relações, enfrentamentos e

cruzamentos entre forças, agenciamentos, jogos de verdade, enunciações, jogos de
objetivação e subjetivação, produções e estetizações de si mesmo, práticas de resistência
e liberdade” (PRADO e TETI, 2013, p. 45). Como se trata de um fenômeno de ampla

complexidade, a interpretação dos jogos de relações de poder, de exclusão social e da

tentativa de extermínio de parte de uma população, vinculada a práticas de racismo e
justificada pelas relações inerentes ao sistema capitalista, entende-se aqui necessário o
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uso de uma metodologia que foque nos agenciamentos de forças presentes em um
fenômeno tão complexo como o genocídio em questão.

A RAÇA, O RACISMO E A VIOLÊNCIA LETAL
Entende-se aqui que os homicídios dos quais nos ocupamos, anteriormente

mencionados, não podem unicamente ser resumidos a um fenômeno focado em

extermínio de adolescentes, num geral: os dados estatísticos mostram a possibilidade de
um outro entendimento desse fenômeno social: o genocídio negro de crianças e
adolescentes, devido principalmente à probabilidade quase três vezes maior que esses
adolescentes têm, de ser vítimas de homicídios, quando comparados aos brancos.

A questão racial deve ser intensamente considerada como território de análise,

quando avaliam os dados da violência letal contra essa faixa etária, principalmente no
sentido de direcionar uma reflexão mais ampla, no que trata do fenômeno dos homicídios
na adolescência, enquanto expressão de um racismo pulsante e muito presente, em
diversas roupagens, no Brasil. Pode ser identificado e comparado, a partir dos números

de homicídios que acometem brancos e negros, apresentados pelos gráficos 2 e 3, na
tradução de dados identificados pelo Mapa da Violência – Adolescentes de 16 e 17 anos
no Brasil (WAISELFIZ, 2015, p. 32).

O racismo hoje, em nosso país, pode ser identificado como que impregnado ao

olhar social, que compreende o menino preto, pobre e do subúrbio como “menor” e não

como uma criança ou um adolescente: são socialmente invisíveis, geralmente apenas

percebidos como veículos de risco, como criminosos mirins, produtores de violência, para
quem os vidros dos carros são fechados, os pinos dos trincos das portas abaixados e de
quem as bolsas são escondidas (PINHO, 2004).

Quando se fala em raça, não se pode deixar de questionar a origem do conceito,

essa classificação que tenta normatizar as diferenças através da ideia de “um elemento da

natureza que tem implicações sociais” (QUIJANO, 1998, p. 101). Mas não é isso que se
verifica, quase sempre, na literatura sobre o tema. O racismo enquanto fenômeno é

investigado em grande escala, mas quase não se questiona a origem do conceito “raça”.
Aníbal Quijano levanta o questionamento e discorre sobre essa ausência de crítica relativa
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à origem da classificação de raça, profundamente impressa no imaginário universal,
enquanto fenômeno biológico determinante das relações sociais.

Gráfico 2: Taxas de homicídios de adolescentes brancos de 16 e 17 anos de idade, por UF. Brasil,
2013.

Gráfico 3: Taxas de homicídios de adolescentes negros de 16 e 17 anos de idade, por UF. Brasil,
2013.

Assim, o conceito de raça se traduz enquanto um moderno instrumento de

dominação social, “constructo ideológico, que nada tem a ver com a estrutura biológica
da espécie humana, e tudo a ver, em compensação, com a história das relações de poder
no capitalismo mundial, colonial/moderno, eurocentrado” (QUIJANO, 1998, p. 102).
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O mesmo autor considera a origem do conceito de raça coincidente à

conquista/expropriação da América pelos colonizadores europeus, bem como com o
advento do capitalismo enquanto modo de produção. Assim, a ideia de raça, na obra de

Quijano, pode ser traduzida como a invenção de dominação social mais eficaz dos últimos
500 anos, através de um jogo de imposição ideológica, como critério de classificação

social, propagada e absorvida de maneira universal. Dessa forma, as identidades
geoculturais e sociais do mundo submeteram-se à classificação de raça, que corroborou

por justificar o poder mundial capitalista eurocentrado, a partir de uma específica
distribuição mundial do trabalho, cujas estruturas fundantes interferem até hoje sobre a
formação e dinâmica dos Estados modernos.

A desconstrução crítica que Quijano compõe com maestria transita pela falta de

razoáveis argumentos por parte dos colonizadores, entre os conceitos de “raça” e de “cor”.

Compreende que não há na Biologia nenhum comportamento fisiológico diferenciado

entre as chamadas raças, no que trata tanto do funcionamento mais básico e microscópico

dos organismos até os mais complexos. Considera que o código genético contém
informações sobre as características corporais externas de cada organismo humano, mas

que nada disso tem a ver com funções, comportamentos ou mesmo configurações
biológicas específicas de determinadas “raças”.

E mesmo que se tivesse, questiona Quijano, como se poderiam relacionar certas

“cores” com a noção de superioridade sobre outras? Não há como. E é isso o que nos
impulsiona cada vez mais à constatação de que a classificação de raça surge em um

momento histórico e político no qual havia a necessidade de justificativa de inúmeras
atrocidades cometidas contra aqueles considerados como “o diferente”, o “bizarro”, os

“primitivos” a partir de um olhar eurocêntrico e colonial, na busca de hegemonia e poder.
Assim, também estariam relacionadas as ideias de (in)capacidade intelectual e de
(sub)desenvolvimento cultural, o que corroborou igualmente para a exploração e

dizimação desses seres considerados inferiores, tanto para os povos originários das

Américas, quanto para os povos negros escravizados, desterritorializados de sua Mãe
África.

A partir de então, os conceitos de inferioridade e superioridade dentre os povos,

quando se avalia qualquer relação de dominação entre eles, passaram a ser associados à
“natureza”, o que, portanto, justificaria a interação violenta, de exploração e
desvalorização de tudo aquilo que não fosse oriundo da cúpula eurocêntrica, enquanto
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projeto de dominação colonial expansionista. Assim também nasceu a ideia de primitivo,

muito relacionada à proximidade da vivência com natureza, o que supostamente incluiu

os negros e posteriormente os povos indígenas, bem como a ideia de povos civilizados os europeus, por suposto (QUIJANO, 1998, p. 106).

Conforme o que o autor aponta, assim se iniciam os primeiros processos de

exploração e exclusão social dos negros, indígenas e todos aqueles que não se

enquadravam no imposto padrão “normativo” da branquitude européia. Os indígenas que

não foram exterminados no processo de “colonização”, através de um dos maiores
genocídios da história humana, acabaram por ser explorados por meio de relações de
subalternidade e servidão, nas quais eram considerados mão-de-obra descartável:

Na América Latina, a repressão cultural e a colonização do imaginário foram
acompanhadas de um massivo e gigantesco extermínio dos indígenas, particularmente
por seu uso de mão-de-obra descartável, além da violência da conquista e das
enfermidades (QUIJANO, 1992, p. 62).

Para os negros africanos, no entanto, a classificação de sua raça enquanto um

estágio de desenvolvimento humano primitivo foi tomada desde o princípio do

surgimento de tal classificação, antes mesmo que para os indígenas. Isso permitiu e
legitimou - através da construção desse imaginário universal da classificação dos povos
por raças como algo oriundo da natureza - todas as atrocidades, violências e a exploração

do trabalho dos povos africanos, em função de uma disputa pela hegemonia por parte dos
europeus, sobre todos os outros povos do mundo. Assim,

a associação entre essa ideia (uma escala de desenvolvimento humano/histórico) e a
de raça nesse momento era sem dúvida a partir da perspectiva européia. Estava
implicada na ideologia e na prática da dominação a partir da América e foi reforçada
e consolidada no decurso de expansão mundial do colonialismo europeu. (QUIJANO,
1998, p. 106).

COLONIALIDADE DO PODER
A partir da construção de tais relações, em toda a América Latina, incluindo o

Brasil, a situação social dos povos indígenas e negros foi sempre organizada através das
ideias de inferioridade, de estágio de desenvolvimento primitivo, elaboradas pela

perspectiva eurocêntrica/etnocêntrica e em função de relações oriundas de todo o
processo de Colonialidade do Poder (SEGATO, 2013). Essas relações não foram

unicamente estruturadas na invenção do conceito de raça pelos europeus, mas também
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acabaram pautadas por outros elementos construídos a partir do imaginário oriundo das
classificações raciais e através dele simbolizadas e justificadas:

A formação do mundo colonial do capitalismo deu lugar a uma estrutura de poder
cujos elementos cruciais foram, sobretudo em sua combinação, uma novidade
histórica. De um lado, a articulação de diversas relações de exploração e de trabalho
– escravidão, servidão, reciprocidade, assalariamento, pequena produção mercantil –
em torno do capital e de seu mercado. De outro lado, a produção de novas identidades
históricas, ‘índio’, ‘negro’, ‘branco’, e ‘mestiço’, impostas depois como as categorias
básicas das relações de dominação e como fundamento de uma cultura de racismo e
etnicismo (QUIJANO, 1992, p. 83).

Houve, além da formação das novas identidades históricas, de novas relações de

exploração e de poder, também o surgimento de novas relações sociais intersubjetivas,
dentre elas o racismo. Quando levanto toda a análise anterior sobre os conceitos de raça,

racismo e a Colonialidade do Poder, tenho como objetivo traçar uma proposta de reflexão
da questão racial que envolve os homicídios na adolescência no Brasil, considerados

nesse estudo enquanto genocídio da juventude negra, principalmente em função dos

dados estatísticos presentes por exemplo nas duas edições já mencionadas: O Índice de
Homicídios na Adolescência (IHA) e do Mapa da Violência – Adolescentes de 16 e 17

anos do Brasil (WAISELFIZ, 2015). Ainda assim, outros autores também consideram o
fenômeno desses homicídios contra a adolescência enquanto um genocídio da juventude

negra brasileira, apoiados nos critérios para o entendimento do conceito oriundo da
própria Organização das Nações Unidas (ONU):

Por genocídio, pela definição da ONU (1948), entende-se quaisquer dos atos abaixo
relacionados, cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo
nacional, étnico, racial, ou religioso, tais como: (a) assassinato de membros do grupo;
(b) causar danos à integridade física ou mental de membros do grupo; (c) impor
deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física
total ou parcial; (d) impor medidas que impeçam a reprodução física dos membros do
grupo; (e) transferir à força crianças de um grupo para outro” (VERGNE et al, 2015).

Para um entendimento mais amplo acerca da condição social da população negra

no Brasil, faz-se necessário um resgate histórico do contexto social desse grupo, desde
principalmente o término da escravidão no Brasil. Seguramente, a partir de então, podese perceber elementos embrionários da exclusão social, do racismo e da violência
perpetrada pelo Estado contra os negros em nosso país, o que se identifica forte e
continuamente nos dias atuais.
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A realidade social após o término da escravidão no Brasil suscitou o surgimento

de grandes bolsões de pobreza em torno das cidades, sem qualquer tipo de preocupação

dos “ex-senhores”, nem do próprio Estado brasileiro, o que configurou um episódio de
tentativa precária de adaptação social, descaso, injustiças e humilhações. Em sua obra A

integração do negro na sociedade de classes, o sociólogo Florestan Fernandes aborda
esse momento histórico, de forma expressiva para o entendimento a que aqui almejamos:

A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se
cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e
garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os
senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos
libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos
especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da
vida e do trabalho. O liberto se viu convertido, sumária e abruptamente, em senhor de
si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora
não dispusesse de meios materiais (...) para realizar essa proeza nos quadros de uma
economia competitiva. Essas facetas da situação humana do antigo agente do trabalho
escravo imprimiram à Abolição o caráter de uma espoliação extrema e cruel. Ela se
converteu, como asseverava Rui Barbosa 10 anos depois, numa ironia atroz.
(FERNANDES, 2008).

A partir da abolição da escravatura, a população negra brasileira ficou à mercê

não só da própria sorte, mas principalmente do racismo já iminente, por parte de outros
atores sociais. O racismo enquanto fenômeno de exclusão social é uma constante desde

então e precisa ser analisado, a partir das lentes mais críticas possíveis, no intuito de não
o negarmos e de compreendermos historicamente as nuances de seu funcionamento,

principalmente nos dias de hoje. Aníbal Quijano discute a condição de racismo em seu
país de origem, o Peru, nos seguintes termos:

E em países como o Peru, a prática da discriminação racista requer agora ser
mascarada, com frequência, se não sempre com êxito, atrás de códigos sociais
referidos a diferenças de educação e de ingressos que neste país são, precisamente,
uma das mais claras consequências de relações sociais racistas (QUIJANO, 1992, p.
101).

O mesmo pode ser dito sobre o Brasil. Aqui também as relações racistas são

muitas vezes mascaradas, através até mesmo do discurso de uma elite econômica e

intelectual, para a manutenção de um imaginário pautado na igualdade racial, para bem

do status do Brasil como um país de chances iguais para todos e de um ideário

meritocrático. Aqui evita-se falar sobre raça e a ignorância acerca do tema muitas vezes
continua justificando atrocidades cometidas pelo Estado e pela sociedade contra a imensa
maioria da população negra:
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(...) a falta de esclarecimento, que faz com que, em muitas ocasiões e cenários dos
mais variados, às vezes discriminemos, excluamos e até maltratemos, por motivos
raciais sem ter qualquer grau de percepção de que estamos incorrendo num ato de
racismo. Se existem pelo menos quatro tipos de ações discriminativas de cunho
racista, as mais conscientes e deliberadas não são as mais freqüentes entre nós. Isto
leva a que muitos não tenhamos consciência da necessidade de criar mecanismos de
correção para contrapor à tendência espontânea de beneficiar o branco em todos os
âmbitos da vida social brasileira (SEGATO, 2004).

A questão das cotas no Brasil, proposta na Universidade de Brasília através da

argumentação de Rita Laura Segato e José Jorge de Carvalho em 2004 foi a reflexão

acadêmica precursora de um sistema que agregasse as populações negra e indígena, já tão
almejada pelos movimentos sociais de então, para que, em parte, se reparasse a dívida

histórica desde as primeiras invasões, tanto da África, quanto da América, na tentativa de

inclusão social justa e legítima de povos tão explorados, negligenciados e exterminados,
em nome de poder e do capital.

No entanto, quando se avaliam as condições sociais da juventude negra no Brasil,

já há tempos constata-se sua exclusão do mundo do trabalho, conforme a constatação de
Lélia Gonzalez:

Se colocamos a questão da funcionalidade da superpopulação relativa, constatamos
que, no caso brasileiro, grande parte dela se torna supérflua e se constitui em uma
massa marginalizada em face do processo hegemônico. Claro está que todas as
questões relativas ao desemprego e ao subemprego incidem justamente sobre essa
população. E, “coincidentemente”, os mais baixos níveis de participação na força de
trabalho pertencem à população negra brasileira (GONZALÈZ, 1979).

Nesse ponto, a partir da perspectiva desse estudo, chega-se a um dos pontos

principais da discussão: a constatação de que a exclusão e consequente vulnerabilidade

social1 que acometem a juventude negra no país, movidas essencialmente pelo pano de
fundo do racismo, acabam por dirigir esse grupo a atividades insalubres na obtenção de
recursos financeiros, como a mendicância e serviços de baixa remuneração/grande

desgaste físico, os chamados subempregos citados por Lélia Gonzalez. Dentro da
concepção de subempregos, cabe levantar o tráfico de drogas, dentre outras atividades
ilícitas, como opção de atividade de remuneração para a juventude negra excluída, com

O conceito de vulnerabilidade social utilizado nesse trabalho é aquele desenvolvido no trabalho
“Intervenção na condição de vulnerabilidade social: um estudo sobre a produção de sentidos com
adolescentes do programa do trabalho educativo”, que considera a vulnerabilidade social “como uma
posição de desvantagem frente ao acesso às condições de promoção e garantia dos direitos de cidadania
de determinadas populações” (GUARESCHI et al, 2007).
1
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vistas a uma tentativa de inclusão e reconhecimento social, o que muito dificilmente
teriam se não fosse por intermédio da adesão ao tráfico:

Em um ambiente socioeconômico caracterizado pela precarização das relações de
trabalho, pelo desemprego e pelo apelo consumista afinados com as premissas
econômicas neoliberais tem-se uma situação de exclusão social e de cidadania. Assim,
o tráfico se mostra como uma atividade econômica possibilitadora de inclusão, mesmo
que marginal, na ordem capitalista. Uma opção a ser feita entre escolhas limitadas
(FARIA e BARROS, 2011).

O tráfico então aparece como uma opção possível, às vezes como a única, num

cardápio de oportunidades extremamente limitado para quem é jovem e negro. Além

disso, a criminalização da pobreza e da juventude negra, marcas do racismo iminente e

que permeia as relações sociais brasileiras desde a colonialidade, já é um agravante para
a decisão de quem se decide pela prática de atos ilícitos, visto que, praticando ou não
atividades criminais, os jovens negros serão quase sempre vistos como criminosos e como

“expurgo” social, principalmente se forem pobres, a partir de um olhar social racista e
excludente, como se pode identificar:

A hipótese da criminalização da pobreza defendida é de que no Brasil esta estratégia
já começa como opção punitiva desde a justiça para menores, não se tratando apenas
de uma criminalização direcionada ao jovem, indo além, e buscando raízes mais
profundas ao impor a estigma criminal também ao indivíduo menor de idade e desde
muito cedo se encarregando de encaminhar estes marginalizados para um status de
subclasse. Na medida em que se percebe um esvaziamento e abandono das diretrizes
de um Estado de Bem-Estar-Social, se lança e ganha força a emergência de um Estado
Penalista que tem como missão se desfazer do expurgo social resultado do modelo de
sociedade neoliberal e de consumo (SALES, 2012).

O GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA E AS NOVAS FORMAS DE GUERRA
Cumpre discutir que a mesma relação com o tráfico de drogas que “liberta”,

trazendo a possibilidade de exercício de uma atividade remunerada capaz até mesmo de
prover as necessidades familiares e oferecer visibilidade e ascensão social, em alguns

casos, é aquela capaz de aumentar ainda mais a vulnerabilidade dos adolescentes e jovens

à morte, devido a inúmeros fatores, como: 1. o conflito com outros atores do tráfico, na
busca por hegemonia de território; 2. os constantes confrontos com a Polícia Militar, nas
tentativas de repressão ao tráfico de drogas cada vez mais aclamadas socialmente, que
muitas vezes justificam os homicídios de jovens, até mesmo daqueles que nenhum

envolvimento tinham com a criminalidade; 3. A execução sumária por parte de grupos de

extermínio, muitas vezes ligados à ação policial clandestina e às práticas de segurança
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privada, numa tentativa também de práticas de eugenia e racismo, um costume já antigo
no Brasil (MISKOLSI, 2007).

Com relação à ação indiscriminada dos grupos de extermínio, o Relatório da

Anistia Internacional lançado neste ano, “Você matou meu filho” (ANISTIA

INTERNACIONAL, 2015), apresenta relatos colhidos nas comunidades dos morros, nos
quais identificam-se denúncias de várias naturezas, até mesmo a presença e ação

indiscriminada desses grupos, permeadas de ações violentas, o que vulnerabiliza ainda
mais as favelas e comunidades pobres do Rio de Janeiro. A coleta de dados e o estudo de
campo que compõem o relatório mencionado foram realizados apenas naquele município,

porém pode-se encontrar a realidade ali expressa em outros pontos do país. Sobre os
grupos de extermínio, a organização ressalta que:

São, em sua maioria, formados por policiais civis e militares na ativa, aposentados ou
expulsos das corporações, além de outros agentes da segurança pública. Segundo o
Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados
sobre extermínio no Nordeste, concluído em novembro de 2005, os grupos de
extermínio ‘matam com requintes de crueldade, em muitos casos, queimando e
esquartejando os corpos das vítimas’. Eles nascem como estratégias de comerciantes,
empresários, políticos e outros segmentos para abolir grupos sociais por eles
classificados como indesejáveis e estão se transformando em braço armado do crime
organizado, sendo encarregados de matar para defender os interesses de organizações
criminosas no Nordeste (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015, p. 10).

A ação de grupos de extermínio, tanto podem estar a mando de outras

organizações criminosas, como também de próprios representantes do tecido social2, que
entendem a vida da juventude negra como algo sem valor, que pode ser descartada ou da
qual se podem livrar:

Uma investigação mais circunstancial das mortes reúne informações que se somam
coerentemente entre dados dos Institutos Médico-Legais, da imprensa e dos
movimentos sociais. Elas revelam que a maioria dos jovens assassinados são
encontrados em áreas distantes das periferias urbanas, com mãos amarradas por
algemas ou fio de nylon, marcas de queimaduras de cigarro, hematomas, várias
perfurações de bala, sempre à queima-roupa. Geralmente são assassinatos após
sequestro e torturas” (MINAYO, 1990, p. 285).

Sobre um dos grupos de extermínio atuante no município de Fortaleza-CE, conhecido como “O caso da
rede de farmácias Pague Menos”, em meados de 2005, houve a constatação, por meio de investigação,
da participação de policiais e de seguranças privados, no aliciamento ao crime e extermínio de
adolescentes e jovens do município.
2
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em seu estudo intitulado “A violência na adolescência: um problema de saúde

pública”, a pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo levantou dados sobre a

letalidade de crianças e adolescentes, mas o principal foco foi acerca dos homicídios,
como forma de dar “consciência de que aí hoje se expressa um dos problemas sociais
mais profundos da sociedade brasileira: desfecho desesperado da cronificação da
desigualdade e da exclusão” (MINAYO, 1990, pg. 286). Já na década de 1990 foi

identificada a questão da violência letal como grave problema de saúde pública, além de
ser possível verificar que o alto índice de homicídios acometidos contra a infância e a

adolescência em nosso país pode significar uma estratégia de controle social e racial,
como última expressão da exclusão social da juventude, que deveria ser uma das
primeiras a serem defendidas e respeitadas.

A tese que o presente artigo levanta e que se propõe como o início de um estudo

mais aprofundado acerca do genocídio da juventude negra, é a de que existe uma
estratégia oculta de controle social e racial, que justifica tais homicídios e que pode ser

definida tanto pela ação institucionalizada do Estado, por meio da atividade da Polícia
Militar, como por intervenções paraestatais, relacionadas ao crime organizado e ações de

grupos de extermínio, nem sempre direcionadas a jovens que estejam envolvidos em
ações criminosas ou atividades ilícitas. São expressões das novas formas da guerra, bem
traduzidas no trecho a seguir:

É muito importante também fazer notar que não é essa uma agressão ao corpo
antagonista, ao corpo do sicário da facção inimiga, senão outra coisa. Os agredidos
são corpos frágeis, não são corpos guerreiros. Por isso manifestam tão bem, com seu
sofrimento, a expressividade mesma da ameaça truculenta lançada a toda à
coletividade. Uma mensagem de ilimitada capacidade violenta e de baixas origens da
sensibilidade humana. Na ação paraestatal desses grupos, é todavia mais crítica a
necessidade de demonstrar essa ausência de limites na execução de ações cruéis, já
que não se dispõem de outros documentos ou insígnias que designem quem detém a
autoridade jurisdicional. Por outro lado, a truculência é a única garantia do controle
sobre territórios e corpos, e de corpos como territórios, e pelo outro, a pedagogia da
crueldade é a estratégia de reprodução do sistema (SEGATO, 2014).

Em sua obra “As novas formas da guerra e o corpo das mulheres”, Rita Laura

Segato discorre sobre os crimes das novas formas de guerra com relação a casos de

feminicídio, contra os corpos feminizados e contra crianças. Aqui, entendemos que a
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mesma abordagem é possível, por se tratar da juventude negra que muitas vezes não tem

ligação com ações criminosas e acaba sendo vítima dessas novas formas de guerra; ou
mesmo daquela que está imersa em relações do tráfico de drogas ou de outras expressões
de atividades ilícitas que lhes serve como busca de sobrevivência/subsistência, em um

sistema que os exclui, por serem negros, pobres e sem perspectiva de vida futura, a não
ser como criminosos, no entendimento da grande maioria da sociedade.

Seriam, a partir dessa perspectiva, as ações dos grupos de extermínio - na tentativa

de uma “limpeza racial e social” - ou mesmo da Polícia Militar em situações não apenas

de confronto com supostos agentes do tráfico, como também em suas atividades
cotidianas de ronda ou intervenção comunitária, as expressões dessas novas formas de
guerra, quando se matam jovens negros, de ambos os sexos, sem causa necessariamente
aparente, mas sempre justificada pelo enfrentamento ao tráfico de drogas, da manutenção

da ordem e, ironicamente, da paz para as classes sociais que podem ser afetadas pela
criminalidade, sempre entendida e representada por atores negros.

Concluo problematizando a necessidade de uma análise mais cautelosa no que

tange à questão dos homicídios na adolescência no Brasil, que muitas vezes não têm a
interpretação enquanto um fenômeno de genocídio contra a juventude negra. É

imprescindível que seja compreendido enquanto um indício de controle social da pobreza
e da raça negra, na tentativa de exclusão de sua presença indesejada na sociedade, sempre

criminalizada e percebida como risco, quando na maioria das vezes é ela, a juventude

negra, que está sob a mira da sociedade excludente. A mesma sociedade que usa de todas
as suas armas, tanto aquelas institucionalizadas pelo Estado quanto as paraestatais, como

meio de controle dos indesejados sociais numa intenção claramente eugenista e racista,
que urge ser exterminada, para a conquista de relações sociais de outra natureza, nas quais

perdure a igualdade racial como princípio e os Direitos Humanos como fundamento de
todas as relações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDI. Grupo de extermínio de crianças e adultos no Ceará vai a júri popular. Disponível em:
http://www.andi.org.br/infancia-e-juventude/pauta/grupo-de-exterminio-de-criancas-e-adultosno-ceara-vai-a-juri-popular

117

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho: homicídios cometidos pela polícia militar
na cidade do Rio de Janeiro. Anistia Internacional, RJ, 2015.

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Rio
de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002.

CASTRO, Mary Garcia e ABRAMOVAY, Miriam. Jovens em situação de pobreza,
vulnerabilidades sociais e violências. Cad. Pesqui. [online]. 2002, n.116, pp. 143-176. ISSN
1980-5314. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000200007.

FARIA, Ana Amélia Cypreste e BARROS, Vanessa de Andrade. Tráfico de drogas: uma opção
entre escolhas escassas. Psicol. Soc. [online]. 2011, vol.23, n.3, pp. 536-544. ISSN 01027182. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822011000300011>
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes - Ensaio interpretação
sociológica. Editora Globo,Vol. I, 5ª edição.

GUARESCHI, Neuza M. F.; REIS, Carolina D.; HUNING, Simone M. e BERTUZZI, Leticia
D. Intervenção na condição de vulnerabilidade social: um estudo sobre a produção de sentidos
com adolescentes do programa do trabalho educativo. Estud. pesqui. psicol. [online]. 2007, vol.7,
n.1, pp. 0-0. ISSN 1808-4281.
GONZALEZ, LÉLIA. A juventude negra brasileira e a questão do desemprego. Disponível em:
<http://artigo157.com.br/wp-content/uploads/2015/12/juvent_negra_e_desemprego.pdf>

MELO, Doriam Luis Borges de e CANO, Ignácio. Índice de Homicídios na Adolescência: IHA.
2012. Rio de Janeiro, Observatório de Favelas.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. A violência na adolescência: um problema de saúde pública.
Cad. Saúde Pública [online]. 1990, vol.6, n.3 [cited 2015-11-23], pp. 278-292. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X1990000300005&script=sci_arttext>
MISKOLSI, R. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Cad. Saúde
Pública[online]. 2006, vol.22, n.1, pp. 231-233. ISSN 1678-4464. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2006000100028.
ONU. Defense For Children International. Dossiê do Menor. RJ/Genebra, 1988

PINHO, Patrícia de Santana. Reinvenções da África na Bahia. São Paulo: Annablume, 2004.

PRADO FILHO, Kleber; TETI, Marcela Montalvão. A cartografia como método para as ciências
humanas e sociais. Revista do Departamento de Ciências Humanos e do Departamento de
Psicologia. ISSN 1982-2022 on line / ISSN 0104-6578 impresso. Disponível em:
<http://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/2471>.
PRVL. Programa de Redução da Violência Letal (PRVL). Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, 2011.
QUIJANO, Aníbal. ¡Que tal raza!. Alaí, 320, 1998.

_______________. “Raza”, “etnia” y “nación” en Mariategui: cuestiones abiertas. In: José
Carlos de Mariátegui: Europa: la outra cara del descubrimiento. Amauta, 1992. Peru, Lima.

_______________. Colonialidad del poder, eurocentrismo y America Latina. La Colonialidad
del poder: eurocentrismo y ciências sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires,
FLACSO, 2000.
_______________. Colonialidad y modernidade-racionalidad. Heraclio Bonilla (comp.) Los
conquistados, 1492 y la problacion indígena de las Americas, CLACSO, Ediciones Libri Mundi,
1992.

118

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

SALES, Ana Paula Correia de. A criminalização da juventude pobre no Brasil e a ascensão de
um Estado de Direito Penal Máximo. Universidade de Salamanca, 2012. Disponível em :<
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/121138/1/DSC_CorreadeSalesAnaPaula_%20Tesis.p
df
SEGATO, Rita Laura. Cotas: por que reagimos? Revista USP, São Paulo, n.68, p. 76-87,
dezembro/fevereiro 2005-2006

_________________. La perspectiva de la colonialidad del poder. In: Aníbal Quijano - Textos
de Fundación. Ediciones del Signo. 2014. Buenos Aires, Argentina.

_________________. Los cauces profundos de la raza latinoamerica: uma relectura del
mestizaje. Crítica y Emancipación. Revista lationamericana de ciências sociales. Ano II nº 3.
Primer semestre 2010.
_________________. La nueva elocuencia del poder. In: La escritura em el cuerpo de las mujeres
asesinadas em Ciudad Juarez.. 1ª ed; Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.
_________________. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. 1ª. edición
Puebla: Pez em el arból, 2014.

VERGNE, C. M., VILHENA, J., ZAMORA, M. H., & ROSA, C. M. (2015). A palavra é...
genocídio: a continuidade de práticas racistas. Revista Psicologia & Sociedade, 27(3), 516-528.
Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/1807-03102015v27n3p516>
UNICEF. Violência Doméstica contra crianças e adolescentes no Brasil. Um cenário em
(des)construção. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_01.pdf

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violencia – Adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. 2015.
Rio de Janeiro. FLACSO-Brasil.
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violencia Contra os Jovens do Brasil. 1998. Rio de
Janeiro. Garamond.

119

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

XI Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas
25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV

Grupo de Trabalho: Proteção e Defesa dos Direitos Humanos: Crianças e
Adolescentes

Vitória (ES)

120

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Estatuto para quem? Uma análise da Lei de proteção a partir do histórico de
crianças com vivência no tráfico de drogas em Vitória
Michelli de Souza Possmozer, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
(PPGCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

O menino brasileiro passa pela meninice quase sem ser menino. Faltam-lhe
brinquedos. Faltam-lhe livros. Faltam-lhe até onde brincar. (FREYRE, 1964,
p. 22)

Apesar de já ter se passado quase um século desde que foi escrita, a epígrafe
acima, que situa a fala de Gilberto Freyre acerca da infância no Brasil, ainda é muito atual
na vida de algumas crianças. A exemplo, meninos e meninas na capital do Espírito Santo
passam pela infância sem o privilégio de ser criança, haja vista a não garantia de direitos
básicos já previstos em lei, tais como educação, saúde e lazer, associada à vivência no
tráfico de drogas, campo de análise neste estudo.
Após 1990, ano de instauração do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad),
surge no País a esperança de que, finalmente, toda criança e adolescente seria reconhecido
e tratado como sujeito de direitos, independentemente de sua classe social, etnia, situação
familiar, local de moradia entre outras questões preconizadas no parágrafo único do artigo
3º do Estatuto. No entanto, o que se vê nos dias atuais é um país dividido entre aqueles que
são alcançados pelo Ecriad e outros, cuja lei só é uma realidade no papel. Como já
escreveu Del Priori (2000, p.8), “o mundo do qual ‘a criança deveria ser’ ou ‘ter’ é diferente
daquele onde ela vive, ou no mais das vezes sobrevive”.
A partir desse contexto, cabe a questão: qual o lugar simbólico da criança
subalternizada no Brasil? Pretende-se responder tal questionamento ao colocar a história
social da infância brasileira em perspectiva, na busca de indícios e pistas que possam
esclarecer como a criança marginalizada está situada no imaginário social brasileiro e, por
conseguinte, no Espírito Santo, a fim de modificar a “imagem ingênua” (ARIÈS, 1981) que
se tem da infância no Brasil.
Outro questionamento que se pode elaborar diante desse cenário é para quem foi
feito o Ecriad. Como defende Santos (2007), as crianças das classes média e alta no Brasil
vivem em um mundo antagônico ao daquelas nascidas em meio à marginalidade. Como
estas não têm as mesmas condições sociais e econômicas para desfrutar de seus direitos,
acabam por serem crianças sem ter infância ou passar pela infância sem ser criança.
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é problematizar a aplicação do Estatuto da
Criança e do Adolescente a partir do contexto de crianças e adolescentes com vivência no
tráfico de drogas, desde a infância, em bairros de Vitória, cujo tema é tratado na minha
dissertação de mestrado, em andamento, no PPGCS, da Ufes. Para esse estudo, foi feita
uma pesquisa documental nos prontuários de atendimento dos conselhos tutelares do
Centro – que atende 36 bairros de Vitória – e de Maruípe – que abrange 49 comunidades da
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capital. A coleta esteve restrita à documentação das crianças e adolescentes cujas últimas
demandas ocorreram entre janeiro e dezembro de 2014/2015.
Durante a coleta de dados, foram selecionados 32 casos, sendo oito deles atendidos
pelo Conselho Tutelar (CT) do Centro e 24 pela entidade de Maruípe. O critério de escolha
foi o envolvimento da criança ou adolescente anterior aos 12 anos1, na condição de que
tenha sido comprovada tal vivência nos documentos, seja por declaração dos responsáveis
ou da própria criança ou adolescente, seja por apreensão por tráfico de drogas.
No que diz respeito a este artigo, a análise foi feita a partir de 18 dos 32 casos
coletados nos conselhos tutelares. Essa seleção – na qual somente um caso é referente ao
sexo feminino – foi baseada naqueles casos que apresentavam duas ou mais violações de
direitos, mediante os preceitos estabelecidos no Ecriad. Os nomes das crianças e
adolescentes foram preservados, bem como os bairros onde moram, em função da proteção
às vítimas, em consonância com as exigências do Estatuto, e para evitar a estigmatização
das comunidades.
Tal abordagem se justifica, uma vez que do grupo de 32 crianças e adolescentes
envolvidos no tráfico de drogas desde a infância – cujo poder público teve conhecimento –
mais de 50 por cento estiveram com pelo menos dois de seus direitos violados. Tal situação
leva ao seguinte questionamento: se na elaboração do Ecriad a infância e juventude pobre e
criminalizada, com toda a sua complexidade, foi pensada como parte do problema e
colocada como um alvo a ser alcançado.
Quanto ao referencial teórico que norteia este artigo, primeiro parto da análise de
Philippe Ariès acerca da descoberta do sentimento de infância, contextualizando a temática
para o cenário brasileiro, com os autores Mary Del Priori e Gilberto Freyre. Em seguida, faço
as análises da legislação a partir dos aspectos mais relevantes dos 18 casos escolhidos
para melhor discussão neste estudo.

1. Invenção da infância no Brasil: privilégio de classes

A consciência que hoje se tem em relação ao que é ser criança não é a mesma de
séculos passados, na história das sociedades ocidentais. Isso porque infância e criança são
categorias históricas e culturais, o que levou Ariès (1981) a afirmar que a infância foi, de
fato, descoberta no contexto social. Segundo o autor, o sentimento de infância começou a
surgir nos países europeus no século XVI. Até então, não havia um cuidado especial em
torno da criança, de modo que esta era vista como um adulto em miniatura.

1

Neste estudo, associo infância à faixa-etária de 0 a 12 anos incompletos, seguindo a classificação
de criança estabelecida no Ecriad, e adolescente, cuja idade vai de 12 a 18 anos incompletos.
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Para Ariès (1981), as altas taxas de mortalidade tornavam difícil aos indivíduos
passar por todas as etapas da vida, logo, essas não estavam referenciadas somente na
noção de idade biológica, mas bem mais próximas das funções sociais, o que colocava as
idades da vida muito mais numa categoria abstrata do que concreta. Assim, a ideia de
infância estava ligada, sobretudo, a uma questão de dependência, de maneira que ao deixar
a primeira infância (0 a 7 anos), a criança já começava a ser tratada como um ser que
poderia ter responsabilidades.
Tal concepção acerca da infância certamente influenciou o Brasil com a chegada dos
portugueses à Terra de Santa Cruz, a partir do século XVI. Embora esse seja o período em
que um novo conceito de infância se consolidava na Europa, a descoberta da infância não
chegou ao País no mesmo período (SANTOS, 2007). No Brasil, até o começo do século
XIX, não havia discrepante distância social entre a criança e o adulto, de modo que após dar
os primeiros passos e desenvolver a fala e algumas habilidades manuais, esta já era vista
como um adulto, muito por conta da manutenção do sistema escravista no Brasil, mesmo
após a emancipação política, ocorrida em 1822. O autor esclarece que o país só passa a
vivenciar o novo conceito de infância, cuja criança é um ser possuidor de direitos e que
precisa ser cuidado, após o processo de expansão do capitalismo. Contudo, esse
reconhecimento não ocorreu de forma igualitária.
Desde o Brasil colonial já havia discrepâncias no trato aos filhos das elites e aos dos
escravos e negros. Embora após os sete anos as crianças já fossem tratadas como
indivíduos que devessem ter responsabilidade, enquanto as crianças abastadas iam para a
escola, as subalternas eram obrigadas a trabalhar. Freyre (2006), inclusive, criticou que no
período do Império as crianças, sobretudo as marginalizadas, não eram tratadas com
humanidade. Na visão do autor, tais negligências quanto ao bem estar das crianças não
eram praticadas apenas por adultos, pois o sistema escravocrata foi uma péssima influência
também para os meninos brancos, que cresceram como “meninos-diabo”. Essas crianças
adquiriram um sadismo por judiar com os filhos de escravos e com o negro, perversão que
eram observadas nas brincadeiras e que, por formalidade, muitas vezes eram repreendidas
pelos pais. No entanto, as mesmas eram incentivadas em particular e, portanto, toleradas
pelos senhores de engenho.
Além do sistema econômico, o fato de o Brasil ser constituído de uma sociedade
patriarcal contribuiu para a grande distância social que existia entre o menino e o adulto,
descrita por Freyre (2006). Naquela época, era um prestígio ser homem velho, maduro, na
mesma medida em que era considerado inferior o menino, tanto que as crianças sentiam
vergonha da meninice e imitavam os adultos desde a adolescência, até mesmo no ar de
seriedade, deixando a alegria da adolescência escondida ou interiorizada, como aponta
Freyre (2006, p.177):
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É verdade que a meninice, nas sociedades patriarcais, é curta. Quebram-se
logo as asas de anjo. E deste modo se atenua o antagonismo entre o
menino e o homem, entre o pai e o filho. Nos períodos de decadência do
patriarcalismo – tal como o estudado nestas páginas – semelhante
antagonismo não desaparece: transforma-se, ou antes, prolonga-se, na
rivalidade entre o homem moço e o homem velho.

Azambuja (2006) analisa que somente no início do século XIX a infância começa a
ter uma atenção particular na sociedade brasileira. Em 1823, a autora relata que o termo
criança é citado pela primeira vez em documentos, criados a partir de uma série de
discussões com o objetivo de traçar um percurso para o Brasil, no que dizia respeito à
expansão do ensino educacional para a população do Império. Conforme Azambuja (2006),
o tema infância adquire realmente relevância nas primeiras instituições de Ensino Superior,
sobretudo na área da Medicina. “[...] A partir de meados do século XIX é que a preocupação
com a criança se estende a áreas não abrangidas pelas academias de Medicina, motivando
o envolvimento de outros setores sociais.” (AZAMBUJA, 2006, p.46)
Para Arantes (2009), o surgimento do sentimento de infância no Brasil se deu
certamente nessa época, quando os médicos higienistas passaram a desenvolver teses e
pesquisas na área da saúde no sentido de cultivar as crianças e prevenir a mortalidade
infantil. Assim, “a criança surge como futuro do homem e da pátria devendo sua autonomia
ser desenvolvida” (ARANTES, 2009, p.187). No entanto, a autora ressalta que as crianças
pobres e negras brasileiras não estavam incluídas nesse pensamento, sendo “a arte de
cultivar crianças” um privilégio e um direito, nos planos simbólico e prático, somente das
crianças brancas e filhos das elites.
Tal diferenciação do trato quanto às crianças brasileiras foi registrado pelo
psicanalista Contardo Calligaris, que, ao chegar à cidade de Porto Alegre em meados da
década de 80, espantou-se com o fato de os pais demonstrarem sempre muita preocupação
com o prazer de seus filhos pequenos, o que para ele se traduzia em uma contradição, na
medida em que o País era conhecido no exterior por ser um lugar onde havia uma infinidade
de crianças abandonadas pelas ruas. Para o psicanalista italiano, não fazia sentido uma
sociedade que ao mesmo tempo reconhecia a criança, ora como rei, ora como dejeto. Nas
palavras Calligaris (1991, p.45):
[...] se a criança dispusesse de um estatuto simbólico particular, se fosse
um sujeito precocemente reconhecido, isso valeria para qualquer criança. E
me interrogo sobre uma majestade cuja alternância com a dejeção assinala
que talvez ela não esteja fundada em uma excelência simbólica.

Como já sinalizou Freitas (2003, p.253), a criança brasileira pode ter sido uma
“metáfora viva da violência numa sociedade que proclamou em inúmeras ocasiões sua
destinação à civilização mas que, via de regra, não cessou de embrutecer-se.” Nesse
sentido, a hipótese aqui é que mesmo com a expansão do capitalismo no século XX, os
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avanços nas áreas da saúde, o que possibilitou a queda nas taxas de mortalidade infantil e
um consequente cuidado especial em relação à criança, as autoridades e a sociedade em
geral continuaram omissas quanto ao problema social em torno da criança subalterna.
Desse modo, o Ecriad, que juridicamente preconiza a igualdade de direitos a todas as
crianças e adolescentes, não atinge a criança marginalizada em sua integralidade, estando
essa sujeita a uma variedade de violações, como será apresentado a seguir.

2. O antagonismo entre o a legislação e a violação de direitos
O artigo 5º do Ecriad estabelece que “nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais”. Contudo, ao observar casos de crianças e adolescentes de Vitória, além da
não aplicação desse artigo em função da violência a que muitos deles estão submetidos por
conta da vivência no tráfico de drogas, há outras violações, no que concerne aos seus
direitos básicos, ocorridas antes da vulnerabilidade ao tráfico.
Dos 18 casos discutidos neste estudo, 15 deles apresentaram negligência familiar,
que normalmente ocorreu em função da omissão dos pais ou responsáveis no cuidado em
algum aspecto da vida da criança (acompanhamento escolar, higiene, alimentação). Para
Azevedo e Guerra (2005, p. 18), “a negligência aparece como a violência mais
frequentemente notificada, o que demonstra a tese de que há uma cultura camuflada do
abandono infantil no país”.
É importante ressaltar que quanto a esse quesito, os conselhos tutelares de Vitória
têm utilizado a nomenclatura “atos atentatórios à cidadania” para se referir a esse tipo de
violação de direitos. Durante o período da coleta de dados, em conversas com os
conselheiros tutelares sobre os prontuários de atendimento, para compreender as violações
pontuadas, foi mencionado por um deles que há discussões em torno do termo “negligência”
nos cursos de formação que eles participam. Isso porque essa seria uma violação de
direitos das mais frequentes e muito complexa de ser identificada, por estar, muitas vezes,
ligada a aspectos estruturais da sociedade, tais como desemprego, injustiça social, acesso
aos serviços públicos, etc. Dessa forma, a reflexão é que seria inadequado simplesmente
dizer que o responsável foi negligente com a criança/adolescente quando ele mesmo é
negligenciado no seu acesso aos serviços públicos, por exemplo.
Outro dado é que 11 crianças/adolescentes abandonaram a escola durante um
período da infância e dois casos indicaram a baixa frequência ou excesso de faltas no
colégio. Já em nove deles houve maus tratos na infância por parte de seus responsáveis
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legais. Em alguns desses últimos, as agressões físicas vem acompanhadas de negligência
dos responsáveis, situações de trabalho infantil ou mendicância nas ruas. (TABELA 1)
Tabela 1 – Casos de crianças e adolescentes em situação de vivência no tráfico de drogas
que tiveram seus direitos violados na infância
Caso

Idade da criança/adolescente

1

17

2

12

3

14

4

15

Abandono

Tipo de violações
escolar,

condições

precárias

de

moradia,

negligência familiar.
Negligência familiar, maus tratos, baixa frequência escolar.
Não possui registro do pai na certidão de nascimento,
abandono escolar, negligência familiar.
Maus tratos, negligência familiar, número de faltas excessivo
na escola.
Não possui registro do pai na certidão de nascimento,

5

13

abandono escolar, situação de rua, negligência familiar, maus
tratos.
Situação de rua, condições precárias de moradia, abandono

6

15

7

16

Maus tratos, trabalho infantil, abandono escolar.

8

16

Maus tratos, negligência familiar, abandono escolar.

9

16

10

13

11

12

12

14

escolar, trabalho infantil, negligência familiar.

Maus tratos, negligência familiar, abandono escolar, situação
de rua.
Não possui registro do pai na certidão de nascimento,
negligência familiar, situação de rua.
Condições

precárias

de

moradia,

abandono

escolar,

abandono

escolar,

negligência familiar, situação de rua.
Condições

precárias

de

moradia,

negligência familiar, ausência de vaga em creche pública.
Não possui registro do pai na certidão de nascimento, maus

13

18*

tratos, ficou institucionalizado por três anos, negligência
familiar, situação de rua.

14

12

15

12

16

10

17

16

18

15

Maus tratos, negligência familiar.
Maus tratos, abandono escolar, negligência familiar, trabalho
infantil, mendicância, situação de rua.
Maus tratos, negligência familiar.
Não possui registro do pai na certidão de nascimento,
Abandono escolar, situação de rua, trabalho infantil.
Não possui registro do pai na certidão de nascimento,
situação de rua, negligência familiar.

Fonte: Prontuários de atendimento dos Conselhos Tutelares Centro/Maruípe.
*Neste caso, a vítima deixou de ser adolescente no dia 28 de junho de 2015, quando
completou 18 anos.
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Educação

A começar pelas violações referentes à Educação2, no primeiro caso, o CT constatou
que a criança, aos 6 anos, e seus irmãos (ambos com 4 anos), estavam fora da escola. A
constatação ocorreu durante uma visita domiciliar, após o recebimento de um ofício da
Unidade de Saúde (US) local, com um relatório social da família. Consta no prontuário que,
na época, foi agendada uma reunião entre US, CT e Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), para providenciar as medidas de proteção cabíveis, entre elas, encaminhar o
menino para a escola pública mais próxima. Na ocasião, a mãe também foi notificada a
comparecer na sede do CT. Passados três anos, o CT recebeu outra denúncia de que as
crianças estavam novamente fora da escola e eram negligenciadas pelos pais. A mãe foi
notificada e, ao comparecer à entidade junto com o pai de seus filhos, os dois declararam
que estavam desempregados, viviam de doações e que os filhos haviam sido expulsos da
escola. No entanto, ao checar a informação com a instituição de ensino, esta negou. Assim,
o conselheiro tutelar que atendeu o caso na ocasião concluiu que as crianças estavam
sendo vítimas da negligência dos pais, visto que o pai não sabia nem a data de nascimento
dos filhos. Consta no relatório: "genitores descansados, não sabem nada sobre os filhos,
alegam culpa um do outro".
No terceiro caso, a informação é que o adolescente parou de frequentar a escola aos
8 anos. Na época, técnicos da prefeitura estiveram na casa da família para averiguar a
situação e, segundo a mãe, ela tinha acatado um desejo do filho de não ir mais ao colégio
em função de uma briga que ele havia tido com um colega. No entanto, nesse mesmo dia, a
avó da criança passou a situação para os técnicos de que a mãe era usuária de substâncias
ilícitas, assim como o namorado, e que passava noites fora de casa e não zelava pelo filho,
deixando-o fazer as refeições na casa da avó. Quando a criança estava com essa idade,
chegaram duas denúncias no mesmo ano ao CT, relatando que a mãe era usuária de
drogas e vivia pelas ruas, abstendo-se do cuidado com o filho. Em 2011, o menino
presenciou a genitora ser assassinada por traficantes, foi encaminhado ao psicólogo pela
rede assistencial e ficou morando com parentes extensos, no entanto, consta que nenhum
deles quis se responsabilizar efetivamente pelo garoto. Até que, em 2014, ele foi afastado
do convívio familiar.
No quarto caso, aos 10 anos, a criança apresentou 29 faltas em 66 dias letivos, no
primeiro trimestre, e 49 faltas em 66 dias letivos, no segundo trimestre, conforme ficha
escolar enviada ao CT no ano de 2012. Nessa época, o aluno chegou a perder a vaga no
Programa de Tempo Integral por conta das faltas e, ano seguinte, foi pego em flagrante pela
Polícia Militar no uso de substâncias ilícitas com outros adolescentes na rua. Nesse dia,

2

Os artigos 53 do Ecriad e os 205 e 208 da Constituição Federal de 1988 versam sobre o direito à
educação na infância e adolescência.
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quando conselheiros tutelares foram fazer a reintegração da criança à família, consta que o
garoto verbalizou que "não estuda e que não gosta, e que não precisa, pois ele já fuma
maconha e raxixe. Acha que vai morrer cedo", conforme consta no prontuário de
atendimento.
De forma geral, não é observado nos prontuários de atendimento uma investigação
aprofundada acerca das causas do abandono escolar. Vê-se que, assim que o CT evidencia
tal violação, a família ou responsáveis são notificados e é providenciado o encaminhamento
de retorno à instituição de ensino. Em linhas gerais, ambos os Conselhos possuem cinco
profissionais em cada entidade – como determina a Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012 –
no entanto, a demanda extensa, além das dificuldades estruturais, como veículo, estrutura
física3 das sedes e até telefone celular, prejudicam um bom acompanhamento de cada caso.
Um dia, flagrei o momento em que um conselheiro comentava no ambiente de trabalho que
não havia crédito no telefone celular institucional para fazer ligações.
No sexto caso, a violação do direito à Educação ocorreu duplamente. Primeiro,
porque o menino passou períodos da infância fora da escola – no seu prontuário não há
precisão da duração das evasões – e, segundo, porque o próprio diretor da escola municipal
se recusou a rematricular o aluno, já na adolescência, várias vezes, apesar de determinação
por escrito da Secretaria Municipal de Educação (Seme). A justificativa era que os outros
alunos da instituição estariam em risco, uma vez que o adolescente havia sido apreendido
por tráfico de drogas e cumpria medida socioeducativa no município. Consta que desde os 8
anos, o menino tinha problemas na escola em virtude de mau comportamento e excesso de
faltas, questões que persistiram até a adolescência, concomitantes ao envolvimento do
adolescente desde a infância com o uso e tráfico de drogas, além do trabalho infantil e
vivência de rua. Nesse caso, é possível evidenciar que a realidade na vida desse
adolescente desde a infância vai de encontro ao que é preconizado no artigo 53 do Ecriad,
que determina que

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas
educacionais.
3

Os problemas de estrutura física nas sedes dos conselhos tutelares da capital foram notícia na
mídia local em 2015. Segundo reportagem do dia 19 de março, ambas instituições sofriam, na época,
com infiltrações, fiações expostas, telefones que não faziam ligação para celular, internet insuficiente,
falta de ventilação, entre outras questões que atrapalhavam o bom desempenho das atividades dos
profissionais. (RIBEIRO, 2015)
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Apesar de não haver muitos dados acerca do por que do abandono escolar, percebese que é muito comum na maioria dos casos o desejo da própria criança em não frequentar
a escola, deixar de ir sem o conhecimento dos responsáveis ou até mesmo não haver uma
preocupação aparente desses em zelar pela frequência dos filhos no ambiente escolar. Por
outro lado, é comum a todas as fichas escolares a reclamação sobre o “mau
comportamento” do aluno, de modo que a instituição de ensino deixa claro o perfil de
estudante bem aceito no ambiente, subentendo-se que aqueles que fogem desse padrão
sofrerão as sanções permitidas pelo regulamento.
Para Leite (1991) o sistema educacional brasileiro é contraditório, pois se mostra
hostil com a criança subalternizada e que constantemente tem seus direitos violados,
estabelecendo como padrão ideal de estudante o passivo, com bons comportamento e
rendimento escolar. Em contrapartida, aquele que não se encaixa nesse padrão, é
reconhecido como incapaz de aprender, marginal e indisciplinado, sendo colocado à
margem na escola, lugar onde a criança/adolescente deveria ser possibilitado a ampliar
seus horizontes e se sentir incluído socialmente.
Assim, na visão de Leite (1991, p.38):
O aluno pobre, ao chegar na escola, sente-se um alienígena, pois
se vê fora do seu mundo, fora do seu tempo. Sua vida, cultura, sua
realidade são totalmente negadas e até qualificadas como algo negativo e
pernicioso. Recebe da escola estímulos aos quais não pode responder, e
em casa recebe pressões para se adaptar a esse meio estranho que não
consegue atender. Acaba por introjetar a culpa pelo fracasso: ou se
acomoda e fica repetindo a primeira série até os 14 anos (idade-limite da
obrigatoriedade do poder público em escolarizar) sem conseguir se
alfabetizar, ou se revolta e sai da escola, caindo em situações impossíveis
de se prever. Isso produz no aluno uma total descrença, primeiro em
relação à escola, depois em relação à sociedade que o gera, negando-o e
discriminando-o, já que não consegue dominá-lo e ‘domesticá-lo’. De
agredido passa a agressor, o que faz com que a sociedade passe a temê-lo
e a exigir das autoridades sistemas de repressão mais eficientes.

Também é uma realidade que o Estado falhou no cumprimento do parágrafo IV do
artigo 54, do Estatuto, de que deveria garantir creche pública a toda criança de zero a seis
anos. Foi o que aconteceu no 12º caso, quando em 2006 – a criança estava com 5 anos de
idade – o CT enviou um ofício à Seme, solicitando vaga em creche de tempo integral para a
criança, explicando que esta se encontrava em situação de vulnerabilidade pelo fato de a
mãe ter deficiência mental e não fazer acompanhamento regular na área da Saúde. Quase
dois meses depois, o órgão recebeu a resposta de que não seria possível atender a
demanda, porque o atendimento em horário integral para crianças de 4 a 6 anos ainda
estava em fase de construção no município.
Consta que essa mesma criança, aos 7 anos, teve o acesso à educação violado
porque, apesar de estar matriculado, não frequentava à escola. Houve três denúncias em
2009/2010, de que o garoto passaria o dia todo brincando na rua e estaria fora da escola, o
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que foi comprovado por técnicos da US. Consta em relatório que, segundo a mãe, o motivo
era por que ela não conseguia levá-lo à escola. Segundo o relatório elaborado em 2013 pela
escola municipal em que ele estava matriculado, o aluno ficou fora da escola durante três
anos e, aos 11 anos, estava na 2ª série, o que representava uma distorção de quatro anos
em relação à idade/série. Quanto a esse caso, a informação registrada é que a Promotoria
da Infância e Juventude da capital requisitou ao juizado a destituição do poder familiar em
2009, visto que a criança, “com apenas 7 anos, encontra-se em situação de rua, faz uso de
substâncias tóxicas, como cola, e não frequenta o colégio corretamente", conforme mostra o
ofício anexado no prontuário de atendimento. Prontamente, o juiz da Infância determinou
que o menino fosse encaminhado à instituição de acolhimento, até a próxima deliberação.
No entanto, em 2010, a criança evadiu do abrigo para a casa da mãe e esta não quis
entregar o filho aos conselheiros tutelares, o que foi comunicado prontamente pelo CT ao
juizado. Não há registro se houve resposta do juiz da Infância no prontuário.
Assim, os indícios aqui apresentados mostram que a baixa frequência e o abandono
escolar nesses casos prejudicaram as crianças não somente no que concerne à educação,
mas as deixaram expostas a outras vulnerabilidades, decorrentes de uma constante
vivência de rua sem supervisão dos responsáveis, facilitando, portanto, o contato com o uso
e o tráfico de drogas.

2.2.

Saúde e bem estar

As agressões físicas, que também são comuns a grande parte dos casos, constituem
uma violação de direitos, uma vez que o artigo 18-A preza pelo bem estar da criança e
adolescente e diz que:
A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos
executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.

No entanto, no caso número dois, quando o menino tinha 4 anos, já havia duas
denúncias de negligência familiar e duas referentes a maus tratos. Em visita do CT para
averiguação das denúncias, vizinhos afirmaram que a mãe saía quase todas as noites e
deixava os dois filhos dormindo sozinhos ou com a avó. Uma tia disse aos conselheiros que
a mãe era usuária de crack e batia muito no menino, o que posteriormente foi confirmado
pela própria mãe no CT. Ela chegou a admitir que quando não tinha condições de conseguir
a droga, ela cometia furtos pelos bairros próximos e vendia até a cesta básica que o CRAS
fornecia mensalmente, deixando as crianças com fome. Após essas constatações, o garoto
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foi morar com o pai e uma madrasta, mas aos 10 anos fugiu de casa e foi morar com uma
tia materna, cuja suspeita era de que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que
seus filhos adolescentes estariam aliciando a criança no “movimento”.
Já o oitavo caso, as sete denúncias de maus tratos por parte da mãe do garoto, do
período de 2009 até 2013, foram confirmadas pela própria mãe, que admitia se valer das
agressões físicas e psicológicas para corrigir o filho. Quando o garoto tinha 11 anos, a mãe
disse aos conselheiros tutelares que queria entregá-lo ao juizado, pois não tinha domínio
sobre ele. A genitora já respondeu a processo na Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente (DPCA) e disse, diante do delegado, que continuaria batendo no filho quantas
vezes fossem necessárias. Na época, o pai, que era divorciado da mãe do filho e já tinha
outra família, foi ao CT e disse que não se importava com o filho e que não possuía
sentimentos por ele. Relatou também que não iria se envolver com nada e não queria saber
se a mãe passava dos limites quando corrigia o filho.
Quanto ao 11º caso, houve denúncia de maus tratos quando o menino tinha 10 anos.
Em visita domiciliar para averiguação, foi constatado que viviam 11 pessoas numa mesma
casa, de quatro cômodos e condições de higiene precárias, sendo que todos os integrantes
dormiam em colchões no chão. A mãe admitiu que os filhos pequenos dormiam fora de casa
e não iam mais à escola, além de serem agredidos fisicamente pelo irmão dela, quando este
estava alcoolizado.
O adolescente do 13º caso foi abordado pela equipe da prefeitura aos 12 anos, em
situação de rua. Ele disse aos técnicos que havia fugido de casa aos 8 anos, em função das
agressões que sofria da mãe e do padrasto. Anteriormente, a mãe já havia assinado termos
de responsabilidade no CT, em função de denúncias de maus tratos ocorridas na infância do
filho. Entretanto, ela dizia não ter mais controle sobre o filho que, na adolescência, foi
encaminhado a um abrigo, onde ficou institucionalizada por três anos, segundo registro no
seu prontuário.
No caso de número 16, a criança de 10 anos e que, segundo relato da avó no
conselho tutelar, “vive pelas ruas aprontando com más companhias, aparecendo com
dinheiro em casa que sempre afirma ter ganhado de um colega”, antes de apresentar tal
comportamento, sofreu maus tratos da mãe, que é usuária de crack. Com 8 anos, ele fugiu
de casa e parou uma viatura da Polícia Militar porque teria sido vítima de tortura, ameaça e
espancamento pela mãe. Segundo registro do Boletim de Ocorrência (BO), ele estava com
lesões na boca, orelha e mão direita, além de uma cicatriz na mão esquerda que, segundo
ele, foi causada por sua mãe, que teria utilizado um garfo quente. O próprio menino disse
em depoimento – o que foi confirmado por vizinhos – que ele presenciava a mãe usar
drogas junto com outros usuários, “homens que ele não conhecia” e que frequentavam a
sua casa. De acordo com informações de uma conselheira tutelar, ele também viu, diversas
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vezes, a mãe se prostituir em função do vício em crack, além da desconfiança de que ela
fazia “correrias para o tráfico”, como foi denunciado por moradores ao conselho tutelar.
Já o caso número 15, o garoto de 12 anos – que tem histórico de furtos, uso de
drogas, ter servido de aviãozinho no tráfico e ter sido ameaçado de morte por traficantes –
passou por uma vivência constante nas ruas, que resultou na situação de trabalho infantil
em feiras livres. Conforme o artigo 60 do Estatuto, é “proibido qualquer trabalho a menores
de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”, legislação que também não foi
cumprida na vida desta criança. Posteriormente, o menino foi abordado diversas vezes por
servidores do poder público municipal em situação de mendicância, embora tivesse pai e
mãe (separados desde que era pequeno) e uma casa para morar. A suspeita do uso de
drogas por parte da mãe surgiu quando ele ficou desaparecido por cinco dias, em 2012 (aos
8 anos) e, ao retornar para casa, estava “muito sujo e com aspecto de que estaria ‘drogado’
e com marcas de feridas nas pernas e braços”, segundo foi registrado no seu prontuário, no
CT. Um ano depois, ele foi morar um período com uma tia porque estava com piolhos, sujo
e com bicho de pé. Nessa mesma época, após voltar a viver com a mãe, o menino foi
localizado pela PM após uma fuga porque teria apanhado em casa.
Neste último caso, bem como em muitos outros, observei que a mãe é
constantemente uma referência para o CT, no que compete às advertências e
responsabilização. Apesar de a maioria das famílias ser matriarcal, sendo comum a figura
paterna estar ausente em decorrência de falecimento, prisão ou divórcio, o pai dificilmente é
advertido, notificado ou responsabilizado, mesmo naqueles casos em que o pai convive
próximo ao filho ou até mesmo na própria casa. Essa postura – pelo menos a que
transparece nos prontuários de atendimento – também não está em consonância com o que
preconiza o parágrafo único do artigo 22 do Estatuto, que determina que o dever de
sustento, educação e cuidado com os filhos cabe, de forma igual, aos pais:
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na
educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão
familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança
estabelecidos nesta Lei.

De forma geral, os registros nos prontuários indicam que grande parte dos
responsáveis acredita que a violência física é um recurso de correção da criança ou
adolescente. Em todos os casos que o CT tomou conhecimento das denúncias, elas foram
averiguadas e os responsáveis foram notificados e receberam advertência, uma das
sanções previstas aos pais no artigo 18-B do Ecriad. Contudo, observo que as advertências,
encaminhamentos

e

orientações

não

foram

suficientes

para

evitar

que

as

crianças/adolescentes tivessem seus direitos violados, considerando a complexidade do
contexto familiar.
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Tendo em vista tal análise, compreendo que cabe uma relação com os conceitos de
roubo da infância4, de Gurski (2012) e destruição da fantasia5, de Kehl (2008). Nos casos
das crianças submetidas a trabalho infantil e que não tiveram os direitos básicos de cuidado,
educação e saúde garantidos, como prevê o Ecriad, houve uma espécie de roubo da
infância que levou à destruição da perspectiva delas com relação ao futuro. Na medida em
que a capacidade de se projetarem foi minada, esses indivíduos ficaram sujeitos ao fascínio
pelo mundo do crime e, consequentemente, à vivência no tráfico de drogas.
Além da situação de maus tratos, há outra violação que ocorre no âmbito familiar. O
artigo 27 do Estatuto determina que o “reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça”. Contudo, em seis dos
18 casos, as crianças/adolescentes não possuem o registro paterno na certidão de
nascimento.
Do ponto de vista psicanalítico, a figura paterna é essencial na constituição da
subjetividade e na forma como esse sujeito vai se comportar em sociedade (BERLINK,
1988). Ao analisar os casos aqui discutidos de crianças e adolescentes com vivência no
tráfico de drogas desde a infância, pode-se perceber o abandono familiar, em que a figura
do pai ou não existe simbolicamente (pela falta do registro na certidão de nascimento) ou
inexiste no plano real, porque é ausente. Há casos em que o pai está degradado, em função
de ter passagem pela polícia, ter sido assassinado por envolvimento no tráfico de drogas ou
estar preso, ou em virtude de um contexto em que os pais estão separados a mãe denigre
constantemente a imagem do pai para a criança.
Assim, as discussões feitas até aqui apontam que é preciso refletir se o parágrafo
único do artigo 3º do Estatuto, de que os direitos enunciados no Ecriad seriam aplicados a
todas as crianças e adolescentes brasileiros, “sem discriminação de nascimento, situação
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de
moradia” tem sido realmente efetivo. Como afirmou Passetti (2000, p.371), o Estatuto
“pretendia inaugurar uma nova prática, mudando os rumos da história, entretanto, uma lei
promulgada será ineficaz se não estiver legitimada socialmente”.

4

Para Gurski (2012), existe uma espécie de roubo da infância de muitas crianças brasileiras, uma vez
que não são oferecidas a elas condições para que possam viver a infância, o que sugere a ausência
dos direitos da criança e do adolescente garantidos por lei para aqueles pertencentes a determinados
estratos sociais.
5
Na visão de Kehl (2008), a destruição da fantasia é um fator que está associado ao fascínio de
crianças pelo mundo do crime. Para a autora, muitas são obrigadas a conviver diariamente com a
rotina da criminalidade (assassinatos, tiroteios, tráfico de drogas, etc.), muitas vezes praticada por
irmãos ou até os próprios pais dentro de casa, uma vivência que vai minando a capacidade dessas
crianças se projetarem no futuro e planejá-lo, ou seja, de construir um plano de vida.
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3. Considerações finais

Os artigos do Estatuto discutidos neste trabalho, contextualizados nos casos das
várias crianças marcadas por uma vivência no tráfico de drogas, mostram que a violação de
tais direitos é uma realidade na vida delas. Sendo essas marginalizadas no cenário social
brasileiro, pode-se observar que elas seguem o mesmo histórico daqueles infantes que,
desde o período da colonização, são privados de seus direitos por serem subalternos e
depois tratados como delinquentes por terem entrado para o mundo da criminalidade.
Apesar de toda a mudança legislativa no que diz respeito à criança e ao adolescente,
que, juridicamente, passaram a ser vistos como sujeitos de direitos independentemente da
classe social perante a lei, tal igualdade não está refletida no plano simbólico, uma vez que
o imaginário social brasileiro continua demarcado por uma criança marginalizada que não é
alcançada, de fato, pela legislação.
Um dos problemas inerente ao imaginário social brasileiro é o trabalho infantil,
tratado como uma forma de pedagogia, visto que muitas vezes ocorre com o consentimento
dos responsáveis, que não enxergam essa prática como uma vulnerabilidade social. Uma
fragilidade deste artigo é justamente a falta de relatos por parte dos pais e dos próprios
conselheiros tutelares quanto a essa violação, em função de se basear somente na
pesquisa documental. Contudo, esse dado é importante, pois denota que tal questionamento
deverá ser explorado na fase das entrevistas em profundidade, previstas para acontecer no
decorrer da minha dissertação de mestrado.
O que é relevante reconhecer, por ora, é que na sociedade capitalista brasileira
demarcada por inúmeras desigualdades sociais, a família se torna negligente e o Estado
ausente perante crianças e adolescentes que têm seus direitos violados. Ademais, a
sociedade de forma geral também se mantém omissa porque não se percebe como parte do
problema, de maneira que os pequenos indivíduos, sobretudo os pertencentes às classes
menos favorecidas, continuam vulneráveis ao abandono e mais suscetíveis de serem
cooptadas pelos poderes paralelos e, portanto, mais vitimados pelo poder punitivo, após se
tornarem adolescentes. A permanência dessa cultura revela, em certo sentido, a
permanência da cultura do Brasil Colônia, que desde os primórdios não reconheceu a
criança subalterna como merecedora de direitos. Nesse sentido, meu pensamento caminha
no sentido de que ainda não se conseguiu apagar, com a criação de um Estatuto – hoje com
25 anos de história – os 400 anos de abandono do Estado para com a criança pobre, negra
e filha de escravos.
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INTRODUÇÃO
O contexto de violência na contemporaneidade tem ganhado o mérito central
nas discussões midiáticas, acadêmicas e nas falas da população em geral. A
evidência está voltada para a juventude no cenário atual, seja quando são vítimas da
violência física, seja quando ganham o rótulo de “vitimizadores” dessa mesma
violência. Entre drogas, armas, assassinatos, roubos, apreensões e prisões, estão os
jovens protagonizando um espetáculo da guerra urbana.
Não são eles os causadores, mas são os inimigos da vez. Ator principal de
uma encenação, onde a autoria fica por conta do Estado e na direção estão os
“avanços” legislativos, e como coadjuvantes os agentes do poder coercitivo estatal,
orientados por uma política de segurança pública. No palco, ação... Crime, morte,
prisão!
A produção deste trabalho é fruto inicial de uma pesquisa empírica realizada
originalmente entre os anos de 2012 a 2014, no Centro Integrado de Tratamento ao
uso e abuso de drogas (CITUAD), uma unidade do Departamento de Ações
Socioeducativas do Rio de Janeiro (DEGASE), que foi o tema para o trabalho
conclusão do curso de Serviço Social. Entretanto, esta versão é atualizada conforme o
andamento do cenário atual, e também ganha novas contribuições, em virtude do
exercício profissional com a infância e juventude pobre em um projeto social, além da
construção da pesquisa de mestrado em Sociologia e Direito com ênfase na Política
de Segurança Pública e administração de conflitos.
Sendo assim, vamos problematizar teoricamente e com base em dados
qualitativos e quantitativos, a implementação do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, por meio da lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012, a partir dos números
de apreensões ocorridas no Rio de Janeiro, antes e depois da promulgação desta lei,
de acordo com Instituto de Segurança Pública, respeitando suas limitações e fazer um
paralelo com as estratégias da Política de Segurança Pública local e sua relação com
o Estado Penal, frente à juventude pobre do estado do Rio de Janeiro.
JUVENTUDE, LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA.
Juventude e Segurança Pública já é um tema discutido amplamente no Brasil,
seja por questões pertinentes aos atos infracionais, sistema socioeducativo, morte de
jovens, pobres e negros, violência contra crianças e adolescentes, seja por
superlotação do sistema carcerário, enfim, amplas são as discurssões sobre esses
temas especificos.
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Por isso, a proposta deste trabalho ganhou contornos diferentes, o intuito, é dar
voz e escuta ao sujeito que embora pequeno biologicamente, também está inserido no
processo de sociabilidade contínua, salvo algumas especificidades. O ser humano, se
produz e se reproduz quando encontra um objeto que lhe causa estranhamento,
morte, drogas, armas, tiro, proubo, cadeia, nem sempre são apontadas, observadas e
conversadas quando se é criança, porém, crianças, pobres oriundas de favelas e
espaços populares, convivem com essa realidade muito precocemente, e como ser
único, cada um observa, percebe e representa de sua forma.
Atualmente, temos vivenciado a ênfase do Estado penal atrelada à participação
da juventude nesse cenário cada vez mais cruel de segregação, violência, apreensões
ilegais, aumento do auto de resistência a uma determinada parcela da população, os
jovens, negros e pobres. Não há avanços, coincidências ou erros, há legitimidade na
rotulação dessa população em detrimento da pseudo segurança da classe que é
oposta a esses.
A ampliação das legislações repressivas e punitivas, em conjunto com o papel
da mídia de reafirmar a necessidade de controle da violência pautando-se no seu
possível aumento e o direcionamento dos gastos estatais para a Política de Segurança
Pública, após o corte na área social, resulta em processo que a Malaguti Batista
(2012) denomina de adesão subjetiva à barbárie que é a “tarefa conjunta de forçar as
classes pobres para fora da assistência social e empurra-la para o trabalho precário
flexibilizando que passará por políticas de desqualificação e criminalização”.
Legislações que dispõe sobre a infância e juventude tem perpetuado e
legitimado a expansiva atuação penal do Estado, através, por exemplo, do Estatuto da
Criança e do Adolescente que vem consolidar legalmente o caráter de controle da
sociedade capitalista em relação a infância e juventude brasileira, com a finalidade de
garantir a reprodução da ordem social posta. É evidente, que essa legislação também
traça um rol de direitos a esse público, e redireciona o olhar da sociedade e do Estado
para essa população, tendo em vista a necessidade de proteção, porém sinaliza a
intenção de prosseguir na constante punição do jovem e com o SINASE preenche-se
a lacuna legal, quanto à ausência de normatização a cerca da execução das medidas
socioeducativas, prescreve direitos, ordenar a operacionalização desses espaços.
E a normatização tende a favorecer a face penal do Estado, que tem se
encarregado de criminalizar as relações sociais e utiliza da sua legitimidade para
construir estratégias de aperfeiçoamento dos instrumentos de controle, e a gestão das
políticas públicas sociais é uma de suas formas, enfatizando indiretamente a face
repressiva do Estado, ampliando os espaços de aprisionamento e condicionando a
prática profissional aos ditames neoliberais.
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A política de extermínio (Zaccone, 2015) é parte constitutiva, embora velada,
da política de segurança pública, e os jovens pobres tem sido o ator principal, não
para matar e sim para morrer. Por isso, se faz necessário o olhar e a escuta cada vez
mais atentas as demandas diretas e indiretas desse público.
O poder de punir do Estado se configura assim como permanência do estado
da natureza no próprio âmago do Estado de direito. Por isso, existe uma
reciprocidade contínua entre o Estado de Direito e o Estado de polícia, pois o
Estado de direito carrega a violência do Estado policial, que nunca cessa,
pois se encontra presente no exercicio do próprio poder punitivo estatal,
naturalizado atraves do tão propalado monopólio do uso legitimo da força, da
violência, confomre o direito. No exercicio do poder soberano de vida e
morte... (D’ELIA FILHO, 2015, 94)

“AQUI NÃO É SOCIOEDUCAÇÃO, É PROTEÇÃO!” - O HISTÓRICO DE
AGRESSÕES NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Neste momento, vamos pensar a história dos adolescentes inseridos no
sistema socieducativo, a partir da realidade apresentada em uma unidade do órgão
responsavél por executar as medidas socioeducativas no Rio de Janeiro. O CITUAD,
por sua vez, apresenta uma série de especificidades que se torna necessária a
explanação, para o melhor entendimento dos apontamentos posteriores.
O CITUAD é produto do Projeto de Excelência, construído pelo DEGASE em
1994. Esse projeto idealiza um núcleo de atendimento especializado em drogadição,
partindo da necessidade de desdobramento da proposta de uma política pública de
atendimento a adolescentes que usam e abusam das drogas em cumprimento de
medidas socioeducativas.
No projeto político pedagógico de 2012, o objetivo geral do CITUAD, era
garantir o atendimento especializado aos adolescentes e, cumprimento de medidas
socioeducativas, que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, assim como às
suas famílias” (RIO DE JANEIRO, 2013). Trançando diretrizes de trabalho em
consonância com a política pública de redução de danos definida pelo Ministério da
Saúde em portaria nº 1.028, de 1º de julho de 2005.
Assim, o projeto do CITUAD se inscreve no âmbito institucional como
alternativa terapêutica multidisciplinar, voltada para desenvolvimento e implantação de
programas de tratamento, visando contribuir para a elevação da qualidade do estado
de saúde dos adolescentes e seus familiares.
A unidade tinha capacidade máxima de 15 adolescentes. Sua infraestrutura era
numa casa, que conta com um espaço livre na frente e uma espécie de campo nos
fundos, por dentro contém três dormitórios, um refeitório, uma sala dos profissionais
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de enfermagem, sala da equipe técnica, sala do setor administrativo, sala do diretor,
sala de reunião para os grupos e oficinas, uma sala de vídeo game e acesso a
internet, uma sala de atendimento, duas salas de repouso dos agentes socioeducativo,
uma copa de funcionários, o almoxarifado, uma sala utilizada para fins de “disciplina”
para os adolescentes e os banheiros.
Resumidamente, o cotidiano da instituição era construído em reuniões entre a
equipe técnica e a direção. Durante a semana, os adolescentes após realizarem a
higiene pessoal, fazem o desjejum e participam de uma oficina, denominada bom dia,
conduzida pelos agentes socioeducativos, vão ao colégio, ao retornar almoçam e tem
horário livre até a ida para os cursos. Em alguns dias da semana, eles tem oficina na
unidade promovido pelos profissionais da equipe técnica, assistência religiosa com a
Igreja Católica e a Igreja Universal do Reino de Deus ou atividades físicas na unidade
direcionados pelos agentes socioeducativos. Contam com cinco refeições diárias. Aos
sábados recebem visitas dos familiares entre 14h a 16h, mas quinzenalmente os
familiares participam das reuniões de família que iniciam as 10h e participam do
almoço com os adolescentes. Aos domingos, as atividades são programadas
semanalmente, com saídas para o cinema, museus, teatro, praia entre outros.
Nesse contexto, abaixo trabalharemos alguns eixos importantes que foram
observados ao longo dos 20 meses de permanência nesse espaço, os debates, as
contradições, os avanços e retrocessos e sua relação com a face penal do Estado.
A começar pela banalização ou naturalização, não sabemos, da violência física
nos espaços de socioeducação, mesmo na atual conjuntura de garantia de direitos e
avanços legislativos.
A mais recorrente é do agente socioeducativo para com o adolescente,
incluindo nessa categoria alguns agentes com cargo de chefia, os diretores. Os
motivos são os mais diversos possíveis ou simplesmente a ausência desses.
O processo de adoecimento e alienação do profissional é tão cruel, que não
permite o reconhecimento de tamanha futilidade do ato de agressão. Para exemplificar
essa realidade, abaixo dispomos de um momento inteiramente contraditório, triste,
banal e incoerente.
Na unidade em que a pesquisa foi desenvolvida, os medicamentos de uso
controlado ficavam trancados na sala da enfermagem da unidade. As chaves estavam
no controle dos agentes e tinha uma reserva na sala do setor administrativo. Pois bem,
certa vez, os adolescentes conseguiram ter acesso a chave reserva dessa sala e
pegaram uma quantidade razoável de medicações, cerca de 30 a 50 cartelas de
carbamazepina, rivotril e diazepan.
No período noturno, todos eles fizeram uso de grande quantidade desses
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medicamentos, resultado: todos os meninos na manhã seguinte estavam dopados e
impossibilitados de irem a escola.
De forma imediata, foi perguntado para eles como conseguiram e se tinham
mais, resposta negativa para os questionamentos. Nesse momento o cenário era de
meninos babando, falando com eles mesmo ou dormindo profundamente. Horas
depois com a melhora de alguns deles, foi feita uma pequena reunião entre os
adolescentes e os agentes, a equipe técnica não foi avisada da reunião mesmo
presente na unidade.
Não sabemos ao certo como foi à condução dessa conversa, mas o resultado
foi a descoberta do “furto” da chave, a entrega da mesma, a entrega de dezenas de
outros medicamentos e uma sessão espancamento.
Pela primeira vez a equipe técnica presenciou o som da agressão, meninos
mudos, sem possibilidade de defesa, em meio ao silêncio, o barulho dos “tapas e
socos” se perpetuaram pelo ambiente.
Como negar uma realidade tão aparente?! A equipe se posicionou diante do
ocorrido frente à direção e os agentes do plantão, propondo uma reunião para pensar
estratégias distintas do posicionamento tomado por eles equivocadamente.
Após muita insistência, conseguimos trazê-los para a sala da equipe técnica.
Foram muitos questionamentos: a falha da segurança da chave, o entendimento de
que aquele ato não era infracional e sim doentio, uma ação legitima de usuários em
abstinência, a ausência de acompanhamento psiquiátrico para melhor dosagem do
medicamento, entre reflexões. E foi enfatizada a necessidade primordial do socorro
médico aos adolescentes, afinal eles poderiam ter vindo a óbito.
Infelizmente, o sarcasmo foi preponderante durante a reunião. Posteriormente,
todos os adolescentes receberam atendimento individual de algum componente da
equipe técnica, e a fala que mais preponderou foi: “Desculpa tia, não podia ter feito
isso, tinha que apanhar mesmo, eles estão certos.”
Essa foi uma das situações que ilustram bem essa relação de visão micro da
realidade. Uma resposta imediata e alienada para um fato profundo, crítico e com
direções totalmente distintas das tomadas por eles.
Doloroso ouvir dos meninos essa espécie de consentimento da agressão, em
diversos atendimentos há essa “confissão” de legitimação da violência física
proveniente das falas dos adolescentes e de alguns familiares, justificados pelo
contexto de violência externo, principalmente da agressão da polícia e como
necessidade de correção pela ação ilícita praticada. Como se eles fossem
merecedores devido ao erro cometido.
A respeito da frase que intitula este item, ela foi repetida inúmeras vezes por
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um ator institucional e traduz exatamente o pensamento de muitos agentes inseridos
no sistema. “Aqui não é socioeducação é proteção!”. Essa expressão é utilizada toda
vez que se explicita o contexto de banir a violência do CITUAD.
Está implícito na frase que não pode ter agressão no CITUAD, mas nos outros
espaços da instituição é possível. É a legitimação desses atos no DEGASE. A visão
está tão atrofiada, tão limitada, que impossibilita o agente de interpretar que a
socioeducação não é sinônimo “socioagressão”, “sociopunição”, que educar não é
punir, que disciplinar não é agredir.
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: UM ESPAÇO DE GARANTIA DE DIREITOS.

Embora o enredo acima, fundamente a instituição como um local de repressão,
punição, controle e agressão, o CITUAD também se configura como espaço de
proteção e de garantia de direitos.
No geral, os adolescentes em geral são oriundos da classe trabalhadora, em
condições de pobreza e extrema pobreza e é na unidade que muitos deles tem acesso
pela primeira vez a alguns direitos fundamentais.
O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente inúmera alguns direitos
que devem ser assegurados com prioridade às crianças e adolescentes:
4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. (Estatuto da criança e do adolescente)

Seguindo a listagem, abordemos o acesso à saúde, como já mencionado no
contexto de pobreza vivenciado pelos adolescentes inseridos no sistema, o acesso à
saúde é precário e por vezes recorrendo apenas em situação de emergência e
urgência. Consultas periódicas ou apenas para acompanhamento da evolução infantojuvenil são raridade, e o tratamento com medicamento quando não oferecido pela rede
de atendimento se torna inviável pela especulação da indústria farmacêutica.
Entretanto, ao chegar ao CITUAD, o adolescente recebe atendimento com
clínicos gerais para constatação do seu estado de saúde, se diagnosticado alguma
doença, essa será tratada pela instituição, são feitos exames laboratoriais e de
imagem conveniada a rede, e os medicamentos que o sistema não dispõe, é utilizado
um empenho específico para isso da instituição para a compra desses medicamentos.
Em algumas situações, é na unidade que os adolescentes são diagnosticados com
doenças sexualmente transmissíveis e são tratados e quando graves, como Aids são
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referenciados para rede e no geral dão continuidade ao tratamento quando recebem
alta da unidade.
Uma especialidade pouco acessada quando estão no convívio familiar e
comunitário, é a psiquiatra. No CITUAD, eles são direcionados para atendimento
assim que chegam as vezes é o primeiro contato com o profissional da área, e nesses
atendimentos por vezes são diagnosticados diversos transtornos que fazem parte da
vida do adolescente desde da primeira infância e nunca foram tratados.
Outro direito preconizado neste artigo é a alimentação, no CITUAD eles tem
acesso a cinco refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e
ceia. E em casa, alguns deles não tem nem o que comer. Certa feita com a
aproximação da alta de um adolescente no meio do mês, uma mãe, que já levava os
alimentos que não eram consumidos pelos adolescentes para casa, em meio ao temor
de receber o seu filho em casa expressa a sua angustia ao pedir que o filho
permaneça na unidade até o inicio do próximo mês para que ela tenha a oportunidade
de fazer as compras dos alimentos, pois seu receio era que ele sentisse falta da
disponibilidade dos alimentos da unidade.
Triste realidade é melhor manter o filho internado para que tenha acesso a
alimentação, do que leva-lo para casa. Essa mãe já teve os dois filhos mais velhos na
unidade, e em todas as vezes que ela teve oportunidade de ir unidade, procurava levar
todos os alimentos que lá estavam.
Quanto à educação, no sistema todos são obrigados a frequentar suas
instituições de ensino. Alguns adolescentes, não são alfabetizados, outros perderam o
vínculo com a escola há alguns anos, mas quando estão no CITUAD, o acesso a
escola é garantido.
No que tange ao acesso ao esporte, cultura e lazer, a instituição tem parceria com
diversos órgãos que viabilizam o acesso ao teatro, museu, cinema, entre outros. No
CITUAD especificamente, a equipe procura garantir o acesso ao mais diferentes
locais,

inclusive

com

a

participação

das

famílias

em

algumas

ocasiões,

disponibilizando a ida ao zoológico, ao parque aquático, a praia, ao cinema, a diversos
museus e centros culturais, ao teatro, ao circo, entre outros.
A prática de esporte no CITUAD ainda é um pouco debilitada, em outras
unidades do sistema os adolescentes tem acesso a aulas de natação, vôlei, futebol
com profissionais de educação física. O CITUAD não conta com essa diretriz, mas já
tiveram adolescentes inseridos em torneio de futebol, por exemplo. A prática de
esporte na unidade está ligada a disposição dos agentes socioeducativos de promover
alguma atividade no espaço amplo que tem nos fundos da unidade, que se reformado
resultaria numa ampla quadra poliesportiva ou em campo de futebol.
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Quanto a profissionalização, os adolescentes são inseridos no turno da tarde
em alguns cursos, que particularmente os entendo como de sensibilização ao trabalho.
São eles, perfumaria, estamparia, garçom, pet shop e alguns outros que surgem
esporadicamente. O DEGASE dispõe de outros cursos como cabeleireiro, barbeiro,
gastronomia, mas as vagas custam a chegar ao CITUAD.
A convivência familiar é garantida através do contato telefônico, três vezes por
semana entre o adolescente e o familiar que deseja assistido por algum profissional, e
através das visitas semanais aos sábados. A unidade ainda oferece quinzenalmente
um encontro de família com grupos reflexivos e a participação no almoço em conjunto
os adolescentes.
Garantimos também a assistência religiosa, disponibilizando o espaço
semanalmente para a Igreja Católica e a Igreja Universal do Reino de Deus, e a ida
esporádica ao templo da Igreja Evangélica Maranata aos adolescentes que
manifestarem interesse. Quanto às religiões espíritas, Kardecista, Umbanda e
Candomblé o acesso é reduzido, na verdade inexistente, uma falha da unidade .
Entretanto vale ressaltar, que infelizmente alguns desses direitos são
cerceados como forma de disciplina em algumas situações. Vitimizando mais uma vez
o usuário que já apresenta grande debilidade de acessar tais direitos em virtude do
contexto dessa sociedade vigente.
As (poucas) atividades pedagógicas são rotineiramente encaradas como
castigo ou prêmio, de acordo com o comportamento dos adolescentes. Este
clima em nada favorece a reflexão, a confiança mútua, o aprendizado
(OLIVEIRA, 2000, p.22).

É a limitação de um sistema, que condiciona e vitimiza o adolescente no
processo institucional burocrático, hierárquico, punitivo e controlador. Sendo em
verdade, um aparelho de regulação político-ideológico da classe dominante por meio
do Estado, para moldar as relações sociais e de reprodução da sociedade por meio
das lacunas legislativos das ações socioeducativas.
Mas, que, mesmo nessa conjuntura garante alguns direitos, e identifica no
adolescente a sua condição de cidadão. Principalmente a equipe do CITUAD que vem
resistindo fielmente, ao cenário de contradições macroscópicas e microscópicas da
realidade dos adolescentes, da instituição e da cruel sociedade capitalista.
Todavia, ao mesmo que tempo que protege, o Estado tem potencializado seu
papel pedagógico e assistencial, deixando o papel familiar em segundo plano e
expondo-as a condição de negligentes, quando a eles também não são garantidos os
direitos previstos constitucionalmente, afirmando assim a necessidade da proteção
social do Estado, pela ideologia neoliberal, fortalecendo a lógica de ser imperativo a
institucionalização das crianças e adolescentes brasileiras.
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SINASE, ADOLESCÊNCIA E O AUMENTO DAS APREENSÕES.
Para manutenção da ordem capitalista, o controle social também necessita ser
recriado para se adequar a nova conjuntura posta. Com o modelo de Estado
Democrático de Direito, o trato a infância e juventude brasileira também é
reconfigurado, ganha novas formas de controle social. Com base em Mészaros, Silva
desenvolve o seguinte raciocínio:
Na sociedade capitalista, o controle social é constitutivo da sociabilidade
autoritária, produzida nas relações sociais que regulam o exercício do poder.
Parte-se do pressuposto de que sua função, na sociedade capitalista, está a
serviço das necessidades sociais do capital e não das do ser humano, e está
mediatizada pelas relações de poder entre Estado, capital e sociedade. O
controle é materializado nas relações sociais, ideológicas e matérias de
(re)produção da vida social de dominação e de regulação do Estado sobre a
sociedade e do capital sobre o trabalho. (SILVA, 2011, p. 23).

Com o advento do Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, resultado de
vários debates e inquietações que perduram calados ao longo dos 20 anos de ditadura
militar. O ECA é um avanço relacionado ao contexto legislativo anterior, e apresenta
um sistema de garantia de direitos, inclusive aos adolescente “em conflito com a lei”.
Com o advento da doutrina da proteção integral, as crianças e adolescentes são
encaradas como sujeito de direito e não mais como objeto de tutela.
Entretanto, o ECA é um avanço em meio ao retrocesso, é a “proteção e a
punição” constituída em um mesmo cenário e vem consolidar legalmente o caráter de
controle da sociedade capitalista em relação a infância e juventude brasileira, com a
finalidade de garantir a reprodução da ordem social posta. É evidente, que essa
legislação também traça um rol de direitos a esse público, e redireciona o olhar da
sociedade e do Estado para essa população, tendo a vista a necessidade de proteção.
Todavia, a execeução dos deveres são maiores e mais pesados que os
direitos. E a normatização tende a favorecer a face penal do Estado, que tem se
encarregado de criminalizar as relações sociais e utiliza da sua legitimidade para
construir estratégias de aperfeiçoamento dos instrumentos de controle, e a gestão das
políticas públicas sociais é uma de suas formas.
Em 2012, é promulgada a Lei n. 12.594, que instituiu o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que é responsável pela execução das ações
socioeducativas no Brasil, refletindo sobre seu papel regulamentador da repressão e
massificação dos institutos de controle social. Conforme prescreve o artigo 1º, o
SINASE regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique
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ato infracional, ordenando princípios, regras e critérios envolvidos na execução de
medidas socioeducativas, e a interação entre os níveis governamentais da União,
estaduais, distrital e municipais, e no direcionamento dos planos, políticas e
programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.
Mesmo com a concretização dos avanços prescritos no ECA, estes não
favoreceram efetivamente os adolescentes em conflito com a lei, neste sentido o
CONANDA, tem articulado os debates em conjunto com o Sistema de garantia dos
Direitos. Após os vários encontros dos diversos órgãos de direitos em conjunto com a
participação popular, e a demanda crescente dos adolescentes no contexto histórico
de repressão e assistencialismo e as condições de superlotação dos espaços para o
cumprimento das medidas socioeducativas, resultaram nesta lei.
Com a sua aplicação percebemos o ditame da ordem instituída, a ideologia
dominante que tem disseminado o “aumento” da violência. Assim, como podemos
apreender a vertente teórica contratualista/liberal presente na construção do SINASE,
uma demanda por construção “de um amplo pacto social em torno da coisa pública”. A
construção desse ordenamento que favorece o aprisionamento é demanda da
“sociedade”, ou da pequena parcela da burguesia?!
O SINASE vem apregoando a necessidade de construção de parâmetros de
caráter pedagógico a cerca das medidas socioeducativas, que vise a proteção integral
do adolescente inserido no sistema. Mas o que há por trás disso? É evidente que a
estrutura física dos espaços direcionados a aplicação de MSE era precária em todo
país, instituições superlotadas, com infiltração, alimentos de péssima qualidade,
condições sub-humanas de tratamento com profundas semelhanças ao sistema
prisional.
Entretanto, as transformações prescritas pelo SINASE ainda permanecem na
lógica punitiva, embora alicerçada em paradigmas pedagógicos. Um exemplo está,
logo, no capítulo I, no art. 1º desta lei, já podemos perceber a ênfase indireta a prática
repressiva e punitiva, histórica na sociedade brasileira já explanada acima, no
parágrafo 2º, observamos a leitura individualista do contexto de violência, a
disseminação da situação de “exclusão” do adolescente apregoando a necessidade de
inclusão, em uma sociedade que cada um possui a função no sistema, sendo o
adolescente excluído da possibilidade de consumo, e com certeza a sua inserção no
sistema socioeducativo não garantirá tal acesso.
Entretanto, neste trabalho vamos nos ater a um eixo central ao SINASE e ao
ECA, que diz respeito ao princípio da descentralização do atendimento socioeducativo.
É evidente que no que concerne aos direitos humanos, a construção de novas
unidades é necessária, em virtude da superlotação das unidades existentes, porém,
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podemos observar um outro fenômeno com a construção de novas unidades, o
aumento no número de apreensões.

Apreensões de adolescente no RJ
10.000
5.000

Apreensões de adolescente
no RJ

0
2010

2011

2012

2013

2014

1 Fonte: Dados do Instituto de Segurança Pública - ISP-RJ

No gráfico acima podemos perceber com bastante objetividade o crescimento
no número de apreensões no estado do Rio de Janeiro. Dois anos antes da
promulgação do SINASE, o número de apreensões foi de 2.606, infimamente menor
do que o ano de 2014, com 8.380. No ano de 2015, por sua vez, o número foi de
11.590 e foi acrescido nas planilhas consolidadas do ISP uma nova variante, antes, a
denominação para os casos de apreensão, constava na ação de atividade policial,
seguinda apenas de apreensão de crianças e adolescentes, mas, em 2015 são duas
variantes, uma por apreensão de adolescente - Guia de Apreensão de Adolescente
Infrator, que se referem ao número de adolescentes encaminhados à Vara da Infância,
da Juventude e do Idoso, e outra por apreensão de adolescente - AAAPAI (Auto de
Apreensão de Adolescente pela prática de ato infracional ) – quando se tem violência
ou grave ameaça -, e Cumprimento de Busca para apreensão, essa última tem o total
de 11.590, quanto a outra 10.262. Sendo o ISP, um orgão de pesquisa quantitativa do
governo, com os dados fornecidos pela Polícia Civil do RJ, é importante salientar suas
limitações e sua tendência a se referir a dados que potencializem a violência e dê
legitimidade a ação do Estado, sendo assim, se faz necessário pensar que é comum o
delegado lavrar AAAPAI, em qualquer ocorrência, com a finalidade de enfatizar uma
violência na prática desenvolvida pelos adolescentes.
A intenção de expor este gráfico não é legitimar o aumento da criminalidade,
mas problematizar o aumento das apreensões com a promulgação do SINASE. O
DEGASE, logo em 2013, inaugurou duas unidades que são fruto da descentralização,
como reportagem no site da instituição. A primeira foi em Campos dos Goycatazes,
unidade de internação e internação provisória, que começou a ser construida em
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2010, e outra em Volta Redonda, no final de 2013. Duas das cinco unidades
planejadas pelo DEGASE, para cumprimento do princípio da descentralização.
Em recente matéria publicada em jornal de grande circulação, mostra um
levamento da superlotação nas unidades de internação da instituição. Das nove
existentes, com capacidade para 1.019 adolescentes, tem-se mais 502 de excedente.
Em uma dessa unidades, a capacidade é para 216 adolescentes, tendo 420
apreendidos no local. Fica a pergunta, quando as três unidades propostas ficarem
prontas, a superlotação deixará de existir, ou haverão mais apreensões?
Encarceramento em massa é uma das estratégias do Estado Penal.
O SINASE preenche a lacuna legal, quanto a ausência de normatização a
cerca da execução das medidas socioeducativas, prescreve direitos, ordenar a
operacionalização desses espaços, porém vem enfatizar indiretamente a face
repressiva do Estado, ampliando os espaços de aprisionamento e condicionando a
prática profissional aos ditames neoliberais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Propensão para o crime tem é o Estado que permite a carência, a miséria, a
subnutrição e doença – em suma, que cria a favela e as condições subhumanas de vida.
NILO BATISTA

Podemos apontar, portanto, reflexões que se fazem necessárias a esse
contexto do capitalismo neoliberal em crise, uma vez que, por si só o capitalismo é
fundado em contradições, o neoliberalismo potencializa todas as máximas do capital e
ainda num processo de intensa crise que o Brasil vem constituindo na
contemporaneidade, não podemos encontrar um cenário distinto desse: jovens com
seus direitos violados, negros encarcerados e pobres massacrados, resultado, o
direito à vida negado, sim o resultado tem sido a morte, fim dos sonhos, fim das
perspectivas, fim da vida.
Vivenciamos uma espécie de proteção às avessas, onde os sujeitos só
adquirem o acesso aos direitos preconizados legalmente quando ingressam em
instituições governamentais, como é o caso dos adolescentes inseridos no Sistema
Socioeducativo, uma estratégia do capital de manter sob controle não só as pessoas,
mas as suas relações, condicionando indiretamente o sujeito a uma instituição para a
garantia dos seus direitos. E quando há instituições que aprisionam o sujeito, a adesão
desta ideologia dominante, é melhor justificada. Não só as unidades do sistema
socioeducativo, mas as prisões, os abrigos e as demais instituições que de alguma
forma direciona o sujeito ao enclausuramento, como as comunidades terapêuticas,
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que é o fenômeno que ampliou sua movimentação com o surgimento dos grandes
eventos na cidade do Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, com
constantes encaminhamentos forçados da prefeitura á crianças e adolescentes
usuárias de substâncias psicoativas, por exemplo.
As estratégias contemporâneas da ordem vigente estão em torno de uma
exploração esdrúxula do capital sobre o trabalho, que tem se reconfigurado numa
sociedade do consumo que é a força motriz do capital, a lógica do mercado. Nessa
conjuntura, o capital tem uma relação intima com o Direito Penal e a massificação dos
institutos de controle. Afinal, com a disseminação do aumento da violência, o medo
tem se generalizado pela sociedade, resultando no aumento do investimento na
segurança privada, tanto residencial quanto comercial e institucional, com cercas
elétricas, circuito de câmeras, vigilância patrimonial, escolta armada entre outros.
Diante disso, encontra-se a necessidade de tipificar o maior número possível
de ações do cotidiano como crime no Direito Penal é uma espécie de prerrogativa para
a movimentação da economia de segurança, uma vez que quanto mais ações
intituladas de crime, maiores serão as apreensões e também a sensação de
insegurança da população que sentirá a necessidade através da mídia de investir em
segurança privada gerando lucro para o capital.
Portanto, o que temos assistido é a regulação da vida social expressa em um
conjunto de leis e normas que tem criminalizado vários atos da vida cotidiana, que é o
objeto de intervenção judicial, com a justificativa de “manter a paz e o controle social”,
que, porém tem se traduzido na gestão policial da vida.
Posto isso, observamos a lógica de aprisionamento seletivo neste sistema, que
se sofistica à medida que se reinventa e se consolida o capitalismo e sua íntima
relação com o Direito Penal, com mudanças de estratégias sutis, mas sempre visando
a manutenção da punição institucional.
Portanto, o cenário que temos vivenciado hoje é a intensa contradição entre
uma face interventiva e outra, ou na minha visão, um complemento de uma
intervenção sobre a outra, um estado penal, repressivo que necessita de um estado de
direito para sua legitimação. É como uma moeda, duas faces em um único objeto, a
face penal e o de direito expressos em um Estado, um lado sem o outro não faz
sentindo na reprodução do sistema capitalista. Um cidadão protegido necessariamente
é reprimido.
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