Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO
29 DE AGOSTO, PETROPOLIS - RJ.

GT 8) JUVENTUDE E PRISÃO

ADOLESCENTES, CRIMINALIDADE E O PODER SIMBÓLICO ESTATAL (RE)
PRODUTOR DA VIOLÊNCIA E DO MEDO.

Tatiana Lourenço Emmerich de Souza
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/PPD

1

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

1 INTRODUÇÃO
O tema escolhido para o artigo foi “Adolescentes, criminalidade e o poder
simbólico Estatal (re)produtor da violência e do medo.”, que tem como propósito abordar
a questão dos adolescente em conflito com a Lei no Brasil, frente a produção de
violência resultante do poder simbólico do Estado, este compreendido por todos os seus
poderes, através de uma analise bibliográfica.
O objetivo é abordar a (re) produção da violência simbólica estatal através
de sua institucionalização na sociedade, e sua relação com o aumento da criminalidade
entre jovens, explicando como essa consequência do poder Estatal pode influenciar na
vida desses adolescentes que acabam generalizados e estereotipados pela sociedade
como: “os inimigos sociais”.
Quando lembramos de “menores”, é inegável não nos direcionarmos ao
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma herança do processo de
redemocratização do Estado brasileiro, e importante ferramenta de cidadania, já que
este estatuto foi fruto de uma nova fase do sistema jurídico brasileiro, onde direitos e
garantias fundamentais foram normatizados e influenciado pela Convenção dos Direitos
das Crianças da ONU, (1989), isso fez com que a doutrina da situação irregular saísse
de vigência.
Vale a pena ressaltar que, a doutrina da situação irregular foi a judicialização
da política estatal, que fez do Poder Judiciário o centro das ações de controle dos
“menores” abandonados, em conflito familiar ou autores de atos infracionais, e seu foco
era de punição.
Esta situação é vista como a construção da chamada patologia social do
irregular que categorizava pobres, negros, abandonados e delinquentes para o controle
do Estado. (SOUZA,2013)
O modelo citado foi gradualmente sendo renovado por nossa Constituição
Cidadã, que trouxe em seus artigos a proteção de direitos fundamentais que inseriam o
Estado na chamada “política protetiva”, tornando-os sujeitos de direitos, ou seja,
crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento pessoal e social.
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Com todas essas normas garantidoras de direitos, acreditava-se que o
caminho estaria aberto para a (re) construção do resgate histórico da cidadania de
milhares de jovens criminalizados pelo Estado durante séculos.
Mas, não foi o que aconteceu, como foi mostrado pela pesquisa do Conselho
Nacional de Justiça (2012), órgão de controle do Poder Judiciário, durante 16 meses de
investigação, com visitas a 320 unidades e quase duas mil entrevistas, chegou à
conclusão de que, a cada dez adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em
estabelecimentos com restrição de liberdade, quatro são reincidentes.
Assim, a reincidência de adolescentes revela que as mudanças normativas
realizadas não foram suficientes, já que em relação a compreensão de crime e de justiça
criminal, conceitos abordados por Garland, renasceram para enrijecer penas e propagar
intolerâncias, estas direcionadas ao “menores” autores de atos infracionais, onde seus
atos análogos a crime, se tornam a cada dia fatos simbólicos, que desafiam a criação
de políticas públicas que se enquadrem corretamente dentro da funcionalidade dos
direitos humanos e do estado democrático de direitos.
O que percebemos é que além de possuirmos um sistema punitivo não
funcional, permanecem ainda questões sociais importantes que não foram resolvidas,
como a desigualdade (racial, econômica) que permanece entre todos os níveis sociais,
e a evolução de eventos violentos envolvendo adolescentes, principalmente moradores
de regiões mais pobres. Desta maneira, é visível no cenário brasileiro o crescimento da
criminalidade, onde o próprio Estado faz a manutenção de um sistema jurídico penal
não operacional, exercendo o controle social através de seu poder simbólico que não
ressocializa, mas encarcera.
Como aborda (BOURDIEU,2003), é desta maneira que o poder simbólico se
revela: invisível e integrado a sociedade, com o fim de gerar um determinado consenso,
que se expressa pela dominação e por relações de poder. Nesta conjuntura, crianças e
adolescentes a todo tempo ingressam nos sistemas sócio educativos, mas acabam
como grupos sociais que apenas perpetuam o medo e que devem ser afastados do meio
em que vivem, sem possibilidades reais de se reeducarem.
Assim, o esforço de transformar a lei sem o acompanhamento das políticas
públicas preventivas, instituições e das práticas cotidianas, vai revelando um Estado
Democrático de aparências, sem efetividade real, enfraquecido para a criação de
mecanismos que possam frear esse processo de criminalização.
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No caso dos adolescentes em conflito é necessário buscar formas que
possam abreviar os caminhos para uma nova realidade, uma nova cidadania,
estabelecendo por exemplo, nos processos judiciais, ações que permitam ao jovem
deixar a realidade criminalizadora que estão inseridos através de programas que
incentivem sua história de vida com arte, cultura e principalmente educação.
Esses processos de violações propagados pelo Estado e presente no
modelo tecnicista, pensado pelo Positivismo Jurídico, são consequências do poder
simbólico traduzidos na violência simbólica, da qual trataremos neste artigo, violência
que não é percebida com tanta facilidade como a violência física, por exemplo, a gerada
por um soco no rosto, porém, ela continua a “ferir” estes adolescentes em conflito com
a lei, que acabam reincidindo nos sistemas, frutos de problemas não solucionados no
passado, que infelizmente acabam se repetindo nas futuras gerações.
Isso porque, uma das características da violência simbólica é a reprodução
de um imaginário que se funda na persuasão dos indivíduos, colocando-os de maneira
que seu posicionamento seja de acompanhar certas padronizações de discursos
dominantes, como por exemplo, de fazer-nos acreditar que mesmo o Estado não
investindo em socioeducação, uma alternativa de prevenção e redução da criminalidade
juvenil seria reduzir a maioridade penal.
Importante ressaltar, que este trabalho usou como método a pesquisa
bibliográfica, com foco em dois autores, entre eles: Bourdieu e David Garland, o primeiro
tratando do poder e da violência simbólica e o segundo sobre a cultura do controle sobre
a questão da criminalidade.
O trabalho se dividiu em duas partes, para melhor compreensão da matéria,
a primeira parte aborda a questão da criminalidade e os adolescentes em conflito com
a lei como inimigos sociais, fazendo um breve panôrama da atual situação na cidade do
Rio de Janeiro.
Na segunda parte é abordado a questão dos adolescentes e sua relação
com o Estado, apresentando a questão do poder e da violência simbólica, bem como,
da cultura do controle, apresentando os entendimentos de Bourdieu e Garland sobre os
assuntos, sob o foco dos adolescentes em conflito com a lei.
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2 BREVE PANORAMA DA CRIMINALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO
COM LEI.
A criminalização de adolescentes em conflito com a Lei é um problema
social que se perpetua ao longo da história brasileira, desde meados do seculo XIX,
esses adolescentes em conflito eram denominados como menores delinquentes ou
abandonados, que geralmente faziam parte das classes mais pobres da população, em
familias inseridas nos chamados “ambientes de marginalização”, onde “maus habitos”
eram exercitados, como por exemplo, o uso de drogas, prostituição, e pequenos crimes.
Na realidade da época, ser um adolescente abandonado era motivo de ser
enxergado pela sociedade como um menor deliquente, estes que ficavam em poder da
policia comum quando presos, e passavam pelo ritual das triagens, autoritárias e
subjetivas, que separavam os que ficariam reclusos dos que seriam devolvidos a família.
Algumas outras medidas de “ressocialização” ficavam sob o controle de
escolas militares e da igreja catolica em função do conservadorismo do período.
Nesse ínterim, foi criado o Código de menores em 1927; uma lei geral que
servia para todas as crianças e adolescentes como uma maneira de proteção, bem
como, para correção daqueles que infrigiam leis penais, independentemente de classe,
sexo, cor e religião.
Porém, a situação não se modificou, já que os “menores” que se inseriam
na norma eram os mesmos: menores delinguentes derivados de classes mais pobres,
com pouco acesso a educação, geralmente negros, imersos em ambientes ditos como
proprensos a criminalidade.
Em pleno século XXI, a conjuntura não se modificou no que tange aos
sujeitos a quem a norma iria ser aplicada, isso também se da pela questão da sujeição
criminal, conforme aborda (MISSE,1999):
“Dados certos padrões de construção social da sujeição criminal,
verifica-se uma constante conexão, na representação social, entre
certas variáveis sociais e atributos de indivíduos incriminados por
certos tipos de crimes. Essas variáveis comparecem seja nos tipos
sociais em que eles se enquadrariam, seja na conexão explicativa
entre o sentido social que se atribui a essas variáveis e a motivação
que são atribuidas aos tipos (ou que eles incorporariam) para entrarem
ou seguirem num curso de ação criminável. Situação sócio-econômica,
cor, nacionalidade ou naturalidade, faixa etária, gênero, indicadores de
filiação a uma família, a uma religião, escolaridade, regularidade de
emprego e muitas outras dimensões (modo de se vestir, maneira de
andar, modo de falar, expressões sociais de auto-controle) que servem
socialmente para estratificar, diferenciar e construir estereótipos de
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identidades sociais são mobilizadas pela representação social para
distinguir indivíduos suspeitos. ”

Em 1990, o sistema normativo brasileiro aprovou o Estatudo Criança e do
Adolescente, fruto do processo de redemocratização do país, que ocorreu no final da
década de 80, onde o Brasil modificou seu exercicio de poder, saindo da da ditadura
militar, marcada pela doutrina da situação irregular, e avançando para democracia, onde
se implantou políticas em que crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direitos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente tentou reestabelecer a cidadania
entre os infantos, já que foi influenciado pela Convenção dos Direitos das Crianças da
ONU, de 1989, onde o Brasil foi o primeiro signatário em função de muitas denúncias
de assasssinatos de crianças e adolescentes durante esta fase.
Esta convenção priorizava o desenvolvimento saudável dos “menores” tanto
na esfera social quanto na sua individualidade, já que estes ainda estão em processo
de formação de suas personalidades.
Durante mais de um século, a pobreza e a delinquência foram fundamentos
para a intervenção de controle social e punitivo dos denominados “menores”, que hoje,
por força do ECA, são chamados de crianças e adolescentes. (SOUZA,2012)
Antigamente a doutrina da situaçao irregular fazia com que o poder estatal,
na figura do poder judiciário, atuasse como agente de controle das ações desses
adolescentes em conflito com a Lei, onde se tinha apenas a intenção de punir. Trata-se
da construção da chamada patologia social do irregular que categorizava pobres,
negros, abandonados e delinquentes para o controle do Estado. (SOUZA,2012)
Com todo o aparato juridico-normativo recém desenvolvido, acreditava-se
que o não realizado no passado com a doutrina irregular fosse ser corrigido com ECA,
porém, não foi o que aconteceu, já que a grande maioria dos “menores” continuam em
estado de violação de suas cidadanias pelo próprio Estado, que os colocam como
jovens criminalizados e expostos como inimigos sociais1.
A desigualdade presente na sociedade brasileira é um dos fatores que
perpetua esta situação, bem como, a industria e a falta de ensino público de qualidade,

1

Teoria do Direito Penal do Inimigo a que se refere Gunther Jakobs, onde defende a existência
de duas tendências opostas do Direito Penal, que embora convivam no mesmo plano jurídico,
se contrapõem: Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do Inimigo. Ao primeiro, cumpre a difícil
tarefa de garantir a vigência da norma como expressão de uma determinada sociedade,
enquanto que ao segundo cumpre a missão de eliminar perigos.
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que alteram comportamentos, enfraquecem valores e tiram desses adolescentes sua
opinião critica da realidade em que estão inseridos.
Esses comportamentos são legitimados pelo poder simbólico do estado,
onde os adolescentes não se opõem contra essa relação de poder, já que não se sentem
vitimas, mas sim em uma situação inelutável e muitas vezes natural.
Em recente pesquisa do Núcleo de Criminologia da Universidade Candido
Medes(2012), foi constatado que a maioria desses adoelscentes em conflito com a Lei
são do sexo masculino, e menos da metade estava assistido por parentes de 1º grau no
momento da infração, 11% estavam devidamente matriculados nas escolas e 22%
possuíam menos de 14 anos no momento do ato infracional, sendo que mais de 50%,
eram usuários de algum tipo de entorpecente.
Porém, um dado relevante foi que mais da metade desses jovens evadiram
das medidas aplicadas, o que mostra que o sistema não está preparado para poder
cuidar dessas crianças e adolescentes, sendo o Brasil parte de um regime fraco quanto
às políticas relativas ao sistema de reintegração à sociedade e de formação do jovem
brasileiro. (SOUZA,2012)
Esses dados também se confirmaram em outra pesquisa realizada pelo
Conselho Nacional de Justiça – CCJ em 2012, que chegou à conclusão de que, a cada
dez adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em estabelecimentos com
restrição de liberdade, quatro são reincidentes, e ainda identiﬁcou um percentual de
reincidência altissimo quando se buscou os 14.613 processos de execução de medida
socioeducativa, onde a a reincidência chegou a 54% dos casos.
O levantamento aponta ainda, entre outros dados, que 57% dos jovens
entrevistados não frequentavam a escola antes de ingressar na unidade. A tortura e os
maus-tratos são denunciados na seguinte ordem: 28% dos entrevistados declararam ter
sofrido algum tipo de agressão física por parte dos funcionários, 10% pela Polícia Militar,
após o ingresso na unidade, e 19% afirmaram serem alvo de castigo físico durante a
internação.
Outra pesquisa também realizada no ano de 2012, denominada de Mapa da
Violência, do Centro Brasileiro de Estudos Latinos Americanos, FLACSO BRASIL,
conclui que as taxas de homicídios contra crianças e adolescentes cresceram 346%
entre 1980 e 2010, vitimando 176.044 crianças e adolescentes durante trinta anos,
confirmando que não ocorreram melhoras significativas neste assunto mesmo com o
advento do ECA.
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O que podemos perceber é que as normas do ECA se enfraquecem quando
associadas a um Estado de Direito superficial, marcado por normas jurídicas
maquiadoras e sem efetividade, uma vez, que não existe investimento em ações que
nos remetam a políticas públicas atuantes, capazes de transformar e reestabelecer
direitos violados ou capazes de ressocializar adolescentes em conflito com a Lei.
A maioria desses adolescentes em conflito praticaram crimes análogos ao
de tráfico de drogas e de roubo, segundo a pesquisa do Núcleo de Criminologia da
Universidade Candido Medes(2012).
Desta forma, é possível perceber a amplitude do problema e a real
emergência de métodos preventivos, para que se possa estagnar os processos de
criminalização, revelando a estes “menores” novas possibilidades fora do mundo do
“crime”.
Destarte, as políticas públicas promovidas tanto pelo Estado como por
organizações não governamentais, são essenciais para que esses adolescentes em
conflito com a lei saiam do processo de criminalização em foram inseridos pelo próprio
Estado, só desta maneira será possível a ressocialização e a promoção de educação
para que estes possam ter novos futuros.
Assim, o que podemos verificar é que o Estado que promove mais políticas
de internação do que programas que aceleram o processo de afirmação de direitos
básicos (educação, saúde, proﬁssionalização, arte, cultura e lazer).
Isso demonstra características de um sistema assistido pelo poder judiciário,
que abusa do poder punitivo estatal, ao invés de afastar a punição, esta que deveria ser
substituída por direitos que foram reprimidos durante a maior parte da vida desses
adolescentes em conflito com a lei.
Logo, seria possível um fortalecimento da efetividade das normas do ECA,
principalmente o referente as medidas sócias educativas, estas que também precisam
passar por critérios de avaliação na hora de sua aplicação, uma vez que muitos juízes
seguem um padrão de características subjetivas do adolescente (cor, sexo, condição
social) para aplicar a “sanção”, ao contrário de olhar para o caso em particular. Isso
demonstra claramente o porquê da não efetividade de medidas de ressocialização
previstas no ECA.
A mudança deve começar entendendo que esses atos infracionais além de
serem fatos recebidos por nosso sistema jurídico, no que tange a “punição”, são também
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fenômenos político-sociais, que lidam com jovens em processo de construção de suas
personalidades.
Isto posto, se faz necessário a mudança de objeto, ou seja, não só punir o
fato, mas entender o que motivou o adolescente a cometer tal ato infracional, atacando
os principais fatores de risco e substituindo estes por outros fatores ligados a proteção
dos adolescentes. Só assim será possível ter efetividade das medidas socioeducativas
e resgatar adolescente mostrando-lhes novas oportunidades que não as do “mundo da
criminalidade”.

3 ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: VIOLÊNCIA E ESTADO
A adolescência é uma etapa importante para se avançar a vida adulta, neste
período acontece o desenvolvimento da própria personalidade, porém, no Brasil é nesta
fase que altos indicies de atos infracionais são cometidos.
Esta triste realidade chama atenção da sociedade, que além de julgar
friamente, não faz uma análise psíquico estrutural desses “menores” em conflito, uma
importante ferramenta para se chegar ao locus do problema, já que a maioria desses
adolescentes são totalmente desamparados tanto pelo Estado e por muitas vezes pelas
famílias, um dado relevante que indica o rompimento de laços familiares e de limites
antes impostos por estes.
A falta de amparo e a quebra de laços faz surgir a necessidade desses
jovens de procurar em outros grupos sociais o que não tiveram dentro de seus lares,
vítimas da indefesas da violência simbólica e da carência de assistência em todo os
setores, a maioria destes são acolhidos por grupos gerenciados pelo mundo do crime,
que lhes oferece o acolhimento que o Estado/famílias não puderam proporcionar/não
quiseram dar.
Desta forma, os grupos que acolheram esses adolescentes vão impondo
suas próprias “regras”: Leis da rua, estas que devem ser seguidas pelos novos
integrantes, e que por muitas vezes extrapolam o limite aceito pela sociedade e suas
normas jurídicas.
Assim, o confronto de “normas” sejam elas postas pelo Estado ou pela “rua”,
faz com que esses adolescentes fiquem como “marionetes” nas mãos do poder estatal,
que não zelou por sua proteção, porém, se julga competente para criar/aplicar medidas
de ressocialização.
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Desta maneira o que percebemos é que a mesma mão que bate, através do
poder simbólico é aquela que reconcilia, através de medidas socioeducativas, na
tentativa frustrada de “proteger” o que se tenta empurrar e controlar, fazendo assim a
manutenção da violência silenciosa.
Segundo Josiane Veronese, o Estado se omite frente aos direitos desses
adolescentes:
“Ora, se todas essas garantias fossem efetivamente metas
governamentais, não se teria esse contingente de crianças e
adolescente nas ruas, seja pedindo esmolas, sobrevivendo com o
“resto” dos outros, sem escolas, hospitais dignos, etc., enquanto
esperam uma ação política e social eficaz por parte de seus
governantes. ” (VERONESE, 2001, p. 28)

O Estado por meio de seu poder simbólico faz a construção social de uma
cultura, que precisa de manutenção para que todos sejam captados (cultura do controle
de Garland), é desta maneira que a violência simbólica começa a ter “forma”, impondo
“legitimamente” e de maneira agressiva a cultura dominante.
A interiorização desta cultura, faz da violência simbólica, aparentemente não
visível aos olhos, uma violência que aliena, já que o próprio oprimido não se sente na
posição de estar sendo violentado, como acontece com os adolescentes em conflitos
com a Lei, já que a situação que se perpetua ao longo da história se torna algo inevitável
no futuro.
O poder simbólico do Estado age silenciosamente, porém, fere muitos
“menores”, uma vez que cria leis ou projetos de lei que promovem “inconscientemente”
disparidades, um exemplo disso, é quando se cria medidas socioeducativas, como as
de internação, em unidades que não possuem estrutura adequada para receber esses
jovens de maneira correta.
Além disso, essas unidades são marcadas pela violência, principalmente por
parte de agentes que atuam de maneira diversa ao de (re)educar, mas sim de
estabelecer o medo dentro dos centros de cumprimento de medidas.
Não existe ressocialização, mas sim uma maquiagem de problemas sociais
graves, que derivam de outros mais basilares, como a falta educação pública de
qualidade desde a alfabetização.
A violência simbólica junto com o poder estatal faz com que esses jovens
saiam da atual e precária realidade em que vivem, para ingressar nos sistemas
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socioeducativos que aprisionam e fazem círculos de sofrimentos, perpetuando a
violação de direitos e garantias dispostas no ECA. Desta maneira o estado mantem o
discurso da cultura dominante, naturalizando desigualdades que justificariam o
abandono estatal desses “menores”.

3.1 O poder simbólico do estado e a violência simbólica de Bourdieu frente
a perpetuação do medo entre adolescentes.
O poder simbólico foi um tema desenvolvido por Bourdieu, em sua obra
chamada de “O poder simbólico” (2008), nela é retratado um tipo de poder que é oculto,
dissimulado e implícito em nossa sociedade.
O Estado é um dos agentes que mais usa essa forma de poder através de
ideologias, onde procuram instaurar “necessidades” públicas movidas por interesses de
particulares, uma minoria que possui poder, isso mesmo que subjetivamente impõem
lutas de classes que acabam garantindo o poder nas mãos do dominador.
Essa forma de poder é perigosa e muitas vezes não é percebido pelas
pessoas, pois ela ocorre de maneira implícita, ou seja, o dominador e dominado já estão
envolvidos pelo poder como cumplices, fator necessário para que ocorra a pratica do
poder simbólico, segundo o autor:
“O poder invisível o qual pode ser exercido com cumplicidade daqueles
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o
exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 8)

Ele é fruto de um universo simbólico, composto por sistemas já
estabelecidos em nossa sociedade por meio da política, da cultura, do estado e até pela
linguagem, está um dos fatores mais importantes, já esses sistemas simbólicos são
meios de comunicação. Estes são aceitos pela sociedade em função da forma em que
foram estruturados, se passando por fatores comuns integrados ao todo social.
Assim, os símbolos começam a dominar os sujeitos, já que são bem
estruturados ou melhor, já são aceitos pela sociedade. Isso faz com que todos acreditem
nas regras e nas ideologias que os símbolos produzem, acarretando uma não
argumentação sobre a imposição destes, já que:
“Poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer,
de confirmar ou de transformar a visão de mundo, e deste modo, a
ação sobre o mundo. O que significa que o poder simbólico não reside
em algum sistema simbólico e sim na relação entre aqueles que
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exercem o poder e os que lhe estão sujeitos”. (BOURDIEU, 1989, p.
14)

Os símbolos são geralmente de interesse comum, o que facilita a
legitimação pelo dominador em face do dominado, este que não contesta e ainda ajuda
o subordinador a tirar vantagens que o mantenham sempre na posse do poder, assim
explica (BOUDIEU,1989, p.11):
“As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa
luta propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social
mais conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas
de posições ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo
das posições sociais. Eles podem conduzir essa luta quer diretamente,
nos conflitos simbólicos da vida quotidiana, quer por procuração, por
meio da luta travada dos especialistas da produção simbólica
(produtores a tempo inteiro) e na qual será em jogo o monopólio da
violência simbólica legítima (cf.Weiber), quer dizer, do poder de impor,
e mesmo de inculcar instrumentos de conhecimento e de expressão
(taxinomias) arbitrários, embora ignorados como tais da realidade
social. ”

O Estado, pode se dizer, é um agente de dominação, pois tem seu poder
reconhecido culturalmente e historicamente, tendo seus preceitos como legítimos.
Dessa forma usa da autoridade que lhe é concedida para inculcar nas crianças e
adolescentes em conflito com a Lei suas ideologias de poder, de direitos, de classes, de
sujeito aceitos e de “punição” encontrados nos sistemas socioeducativos.
Esses sistemas são profundamente ligados a violência simbólica do Estado,
esta que também foi alvo de pesquisa de Bourdieu, arquitetada no caso em questão
pelo próprio estado para impor suas ideologias ligada a divisão de classes e capital para
legitimação do seu poder.
Entre os adolescentes em conflito, essa violência começa a se manifestar
quando o Estado através do poder simbólico negligência e omite direitos básicos, nega
novas oportunidades após a pratica de atos infracionais, impede seu desenvolvimento
regular quando cerceia saúde, educação e incentiva a desigualdade social.
O Poder simbólico alimenta o sentimento de ódio e de medo, já que
diariamente esses jovens passam por humilhações em seu meio social, em função de
seu estado de miserabilidade, seja de direitos ou de sua condição social. A carência
destes fatores faz com que estes jovens não atinjam um status social pré-determinado
que os agregue dentro da sociedade, movida por discursos dominantes de não
aceitação destes grupos.
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Esse poder também é manifestado quando partes do poder estatal
estimulam a punição, recentemente no Brasil foi levado à tona pelo Senado Federal um
dos muitos projetos de lei que existem no legislativo sobre a questão da redução da
maioridade penal, a PEC 171/9342.
Vemos que a partir de um discurso dominante, a redução da maioridade
seria infelizmente um argumento para se reduzir a criminalidade, ou seja, se relativizar
a ideia de segurança e assegurar a questão de punição sem um estudo prévio, e até
mesmo sem a implantação de políticas públicas que pudessem contornar o problema.
Essas são as pobres respostas encontradas para a recuperação dos
adolescentes brasileiros, onde o poder estatal ainda prefere lotar os sistemas prisionais
falidos, que não possuem qualquer possibilidade de reeducação.
Na verdade, a ressocialização é trabalhosa e advém de investimento em
direitos básicos e de políticas públicas promovidas pelo Estado, o resultado não é
instantâneo e somente vem com tempo. Porém, o discurso simbólico quer nos
“enganar”, fazendo com que acreditemos na redução da maioridade penal como uma
forma rápida de retirada desses adolescentes do convívio social, para coloca-los nos
“DEGASES”, e somente desta maneira será solucionado o problema da violência.
O discurso do poder simbólico nos envolve e ilude, os pensamentos e novas
possibilidades são ludibriadas em falsos argumentos que nos afastam da realidade
social, limitando o encontro de novas soluções, e do que realmente pensamos sobre a
realidade dos menores em conflito.
Assim, cada vez que um “menor” comete um ato infracional é projetado o
ódio e a indignação da sociedade, através de julgamentos parciais frutos de uma
ideologia dominadora, em que cultuamos o medo destes adolescentes, o que nos faz
esquecer da responsabilidade que o Estado possui e não cumpre.
O desleixo estatal sustentando pela violência simbólica fortalece valores de
combate à criminalidade pautados em punições severas e subjetivas, que certamente
não previnem o problema; neste ínterim me pergunto até que ponto o rigor das punições
através das medidas socioeducativas farão com que esses adolescentes não busquem
novamente a pratica de atos infracionais análogos.

2

Proposta de Emenda à Constituição, Aguardando Apreciação pelo Senado Federal, que Altera
a redação do art. 228 da Constituição Federal (imputabilidade penal do maior de dezesseis anos).
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A dívida social com esse grupo vem de outras gerações, fruto da violência
simbólica, onde as diferenças culturais perpetuam a separação de classes, fazendo com
que os que não nasceram em ambientes privilegiados, e que praticaram atos
infracionais

permaneçam

nos

sistemas

contribuindo

para

manutenção

das

desigualdades sociais.
Desta maneira a violência se apresenta de forma polissêmica, como um
fenômeno social, que por não se tratar de um episódio restritivo acaba atingindo
crianças e adolescentes. Desta maneira devemos aborda-la como um meio de
acumulação social, como aborda MISSE:

“Prefiro insistir no conceito de “acumulação social da violência” através
do qual a violência, sem deixar de ser uma representação social,
comparece em seu triplo sentido de práticas representadas e acusadas
como de violência interpessoal, de violência estatal e de coercibilidade
da estrutura social, podendo vir a constituir uma causalidade circular
acumulativa, pelos agentes sociais e práticas que desempenham, de
tempos em tempos. ”

Assim, a violência estatal se revela como a violência simbólica:

“Que é modalidade de violência perpetrada pelo Estado, cujo modus
operandi se dá à sombra da permanente naturalização de seus objetos
e/ou alvos, configurando o que se poderia chamar de um permanente
“estado de violência”, onde o que está em jogo não é a integridade
física de indivíduos e/ou grupos, mas sim a integridade de sua
participação cultural” (MENDONÇA, 1996, p. 2).

Portanto, a violência simbólica exercida pelo Estado se dá de várias formas
contra os adolescentes, seja através das Leis, como por exemplo a diferença gritante
da realidade brasileira frente o que promove o ECA, bem como, pelas sentenças de
execução de medidas socioeducativas que se baseiam no discurso do poder, punindo
de forma subjetiva amparada no autoritarismo dos discursos policiais e do ministério
público.

3.2 A cultura do controle de Garland e a questão criminal dos
adolescentes em conflito
Dentro de um atual contexto político, no que tange os “menores”, existe uma
preocupação com a questão da segurança pública, onde o controle penal se destaca a
cada dia no exercício do poder do Estado. Essa nova gestão marcada pela redução de
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políticas públicas de inclusão e de ressocialização são tendências dessa nova fase
moderna.
Assim, o que percebemos é uma atividade estatal penal que a cada dia se
torna mais autoritária e simbólica, reforçando características de um Estado capitalista,
onde: “O remédio penal é utilizado pelas instâncias de poder político como resposta
para quase todos os tipos de conflitos e problemas sociais” (Azevedo, 2005: 226).
Desta maneira, a ressocialização de adolescentes não se sustenta em
função do ambiente em que estão inseridas, ou seja, não existe reeducação, mas sim
punição legitimadas pela violência, esta exercida por agentes instituídos de poderes do
estado (policia, juízes, Parquetes) ou até mesmo pela sociedade, que prefere condenar
esses “menores” e de maneira individualista descarta-lo da sociedade. Segundo
(GARLAND,2008. P.51):
“A percepção de um público amedrontado e revoltado teve grande
impacto no tipo e no conteúdo das políticas, nos anos recentes. O
crime foi redramatizado. A imagem aceita, própria da época do bemestar, do delinquente como um sujeito necessitado, desfavorecido,
agora desapareceu. Em vez disto, as imagens modificadas para
acompanhar a nova legislação tendem a ser esboços estereotipados
de jovens rebeldes, de predadores perigosos e de criminosos
incuravelmente reincidentes. Acompanhando estas imagens
projetadas, e em reação retórica a elas, o novo discurso da política
criminal insistentemente invoca a revolta do público, cansado de viver
com medo, que exige medidas fortes de punição e de proteção. O mote
aparente da política é agora mais a revolta coletiva e o justo reclamo
por retribuição do que um compromisso com a construção de soluções
sociais justas. ”

Desta maneira o estado brasileiro revela seu caráter unicamente punitivo
sem reeducar, porém, isto advém de uma importante característica de nosso país: a
falta de tradição democrática, que tem como consequência uma obsessão securitária
pautada na dilatação do sistema de socioeducação.
Esses sistemas por muitas vezes selecionam o perfil de quem vai ingressalo, no sistema socioeducativo acontece um reflexo do perfil achado no sistema
penitenciário, geralmente composto por integrantes do sexo masculino, de classes mais
pobres da população, sem o ensino fundamental completo e na faixa etária entre 12 e
17 anos de idade.
O sistema socioeducativo brasileiro estigmatiza esses” menores”, o que faz
desses centros um local de difusão da criminalidade, e não de revitalização dos valores
perdidos, desta maneira analisou (GARLAND, 2008):
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“ A punição pós-moderna segregou ainda mais os setores marginais
da população intensificando uma retórica política de “tolerância zero”,
podemos associar essa postura reacionária ao desengajamento cada
vez mais evidente no processo de individualização radicalizado na pósmodernidade. ”

Para Garland, o crime é um fenômeno essencial para se entender os
processos de formação da sociedade moderna, e que também chama atenção por ser
um evento simbólico, que coloca em teste todas as normas implementadas pelo
sistema, bem como, todas as mudanças sociais que permitiram uma aceitação da nova
cultura do controle, principalmente em países com altas taxas de criminalidade como o
Brasil.
Assim se lança um novo paradigma do fenômeno da violência, tal como
sobre a sociologia da punição, onde Garland se refere a uma transformação do
pensamento sobre a punição no mundo moderno para que quebre barreiras sobre
questões da criminalidade, já que suas representações estariam se modificando e
ampliando ao longo do tempo:
“Uma sociologia da punição, por sua vez, baseada numa perspectiva
mais complexa, que enfatiza sobretudo a dimensão cultural das
instituições penais, poderia assim contribuir para uma crítica teórica e
prática da racionalidade penal do mundo contemporâneo”3

Desta maneira, é possível fazer uma ponte sobre as tendências de Garland
e atual situação dos jovens em conflito com a lei no brasil, já que o cenário atual pontua
diversas características apontadas pelo autor desde questões sobre o aumento de
ingresso no sistema socioeducativo, até a alta incidência de aplicação de medidas
mais graves como as de internação, isso sem contar com toda dificuldade do sistema
judiciário de lidar com o processo democrático em que o pais passou nas últimas
décadas.
Por sim, a negação da violência inerentes as práticas de um poder simbólico,
bem como, uma sociedade permitiva a praticas socioeducativas que agem em revelia a
lei, apontam a importante contribuição deste sociólogo para o estudo, onde podemos
questionar a legitimação da impunidade das instituições de poder para com a situação
dos adolescentes em conflito.

Projeto coletivo de pesquisa “Construção das políticas de segurança pública e o sentido da
punição, São Paulo (1822-2000) ”, desenvolvido no Núcleo de Estudos da Violência da USP
como parte do Centro de Inovação de Pesquisa e Difusão (Cepid), financiado pela Fapesp.
3

16

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

4 CONCLUSÃO
A atualidade brasileira vive uma crise do sistema socioeducativo,
influenciado principalmente pela falta de apoio estatal. Neste meio, os menores sofrem
(re) produção da violência gerada por meio do poder simbólico Estatal.
O aumento da criminalidade entre jovens, principalmente os adolescentes
em conflito com a Lei se dá através da cultura do controle associada a violência
simbólica, que é traduzida nas relações de poder produzidas pelo Estado, que aflora
desigualdade sociais.
Esses conceitos são trazidos por Bourdieu, que faz uma crítica ao exercício
do poder através de símbolos que perpetuam a relação de dominados e dominadores.
Essas relações são marcadas pela reprodução de ideologias do poder estatal, para que
estas sejam aceita. Neste interim, são criados estereótipos não aceitos pela sociedade,
fortalecendo um sistema penal da punição.
Esse controle penal exercido através da punição é abordado por Garland,
que em sua obra questiona e explica a situação dos sistemas penais dos EUA a partir
da década de 70. Neste artigo conseguimos traçar uma linha de convergência da
situação abordada pelo autor face a realidade brasileira dos adolescentes em conflito
com a leis, e sua convivência com violência simbólica no meio da realidade das ruas e
do sistema socioeducativo.
Ao debatermos sobre a violência simbólica e suas implicações na vida dos
adolescentes em conflito com a lei, temos a percepção de que é um processo
inconvertível e nada podemos fazer em relação a isto para que melhore.
Assim, concluímos que a única maneira para combater esse tipo de violência
se inicia pelo fato de sabermos como ela funciona, bem como saber que esses
adolescentes são vítimas de um agente estatal. Porém, é possível traçar alguns pontos
para que possamos mudar a realidade:
1. Trabalho continuo de políticas públicas atuantes na área de educação
dentro e fora dos sistemas socioeducativos;
2. Estudo prévio das medidas socioeducativas a serem aplicadas pelo
Estado/juiz;
3. Cursos de capacitação para agentes do estado atuantes nos sistemas
ressocialização;

17

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

4. Criação de leis efetivas que atendam a real as necessidades desses
adolescentes;
5. Reintrodução de direitos através de investimento para uma reformulação
do sistema socioeducativo.

5
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SOCIOEDUCAÇÃO, AVALIAÇÃO E NEOLIBERALISMO:
LIMITES E POSSIBILIDADES

Resumo
A elaboração, aprovação e implementação de políticas sociais constituem processos
que se efetivam permeados por lutas e interesses de diferentes grupos, cujos modos de
ser, sentir e pensar expressam marcas de determinado momento histórico. As
iniciativas que visam assegurar e promover os direitos dos adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo, de modo especial, as avaliações
escolares a que são submetidos esses sujeitos, não se excetuam dessa lógica. A
Socioeducação, respaldada pelas proposições contidas na Constituição Federal (1988)
e no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), emerge em meio a um intenso
movimento mundial e nacional de fortalecimento do projeto econômico neoliberal,
influenciando práticas norteadas pelo objetivo proclamado de reinserir adolescentes e
jovens infratores no meio social, devolvendo-lhes o direito de reconstruir suas histórias
de vida com autonomia e dignidade. Trata-se de um objetivo dificilmente alcançável se
dissociado de uma educação escolar que assegure a esses sujeitos o direito de
aprender visando emancipá-los para o exercício da cidadania. Considerando a
indissociabilidade entre aprendizagem e avaliações pautadas por princípios éticos,
solidários e formativos; bem como o ideário liberal de competição e individualismo que
tem, nos últimos anos, incidido sobre as práticas avaliativas escolares, pode-se supor
que a escolarização de adolescentes e jovens em conflito com a lei conta com
obstáculos que dificultam sobremaneira sua reinserção social. Uma prática avaliativa
formativa, ou seja, que compreenda e articule a avaliação que se desenvolve em sala
de aula, a autoavaliação realizada na e pela escola e os exames em larga escala, com
o compromisso de promover as aprendizagens de todos se apresenta como alternativa
de luta em oposição a processos avaliativos que negam avanços rumo à inclusão por
meio da educação.
Palavras-chave: Socioeducação. Avaliação. Neoliberalismo.

INTRODUÇÃO
O grande desafio das políticas públicas consiste em suprir as necessidades do
homem assegurando-lhe uma condição de vida que o possibilite viver dignamente e ser
feliz. Para isso, devem ser estabelecidas prioridades que norteiem as organizações
societárias, visando garantir a todos o exercício pleno da cidadania, direito humano
inalienável. No entanto, não se efetiva de maneira harmônica esse processo. A adoção
de políticas públicas que visam abrir possiblidades de superação aos sujeitos que
tiveram sua existência secundarizada pela perversidade do sistema capitalista e pela
1
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ideologia neoliberal que o sustenta, sofrem fortes investidas no sentido de minar esse
propósito.
Desse modo, a compreensão de políticas públicas e ou de seus elementos
requer uma incursão ao contexto histórico de sua concepção e implementação,
buscando conhecer as relações estabelecidas entre os grupos sociais envolvidos,
incluindo as concordâncias e divergências que marcaram o jogo político em um dado
período e influenciaram o seu desenvolvimento.

Mainardes, (2006) confirma esse

pressuposto ao assentir que os textos políticos, resultados de disputas e acordos,
precisam ser lidos considerando o tempo e o espaço de sua produção e não se finalizam
no momento em que são feitos e legislados. Sugere, portanto, haver circunstâncias que
condicionam o alcance de propósitos e comprometem o êxito das políticas no contexto
da prática.
É nessa perspectiva que a Socioeducação, componente das políticas sociais
voltadas à defesa e promoção dos direitos de adolescentes e jovens autores de atos
infracionais, que preconiza educá-los e reintegrá-los à sociedade assegurando-lhes o
direito de viver livremente atuando de maneira autônoma e digna, será aqui tomada
como objeto de análise. Pela relevância que assume em meio às ações empreendidas
na aplicação de medidas socioeducativas, a educação escolar, em especial, a avaliação
desenvolvida na escolarização dos jovens infratores será aqui elencada, uma vez que
pode contribuir tanto para tornar real o direito de todos à educação como para a
reincidência da exclusão de sujeitos já exclusos socialmente.
Sem a pretensão de exaurir a temática, visto que se reveste de significativa
complexidade, serão inicialmente aqui resgatados alguns momentos que marcaram a
trajetória histórica do atendimento socioeducativo e podem contribuir para o
entendimento das condições que hoje limitam ou obstruem a efetivação de direitos
sociais, mesmo quando estes são largamente difundidos pela legislação.

SOCIOEDUCAÇÃO: CAMINHOS E CENÁRIOS
Podem ser consideradas recentes, em nosso país, as iniciativas no sentido de
humanizar o tratamento dispensado a adolescentes e jovens que cometem atos
infracionais. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, lei originária das medidas
socioeducativas e indutora de novos paradigmas no trato da questão infracional ao
adotar a doutrina da “proteção integral” e discriminar positivamente toda a população
infanto-juvenil concebendo-os como sujeitos de direitos e defendendo a inserção dessa
2
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prerrogativa na legislação, foi instituído somente em 13 de julho de 1990 por meio da
Lei número 8.069.
No entanto, o avanço representado pela conquista de uma lei com condições de
erigir crianças e adolescentes à condição de prioridade nacional, conferindo-lhes a
possibilidade do exercício de direitos humanos fundamentais expressos na Constituição
da República (1988), decorreu de caminhos que precisam ser rememorados sob pena
de se perder de vista informações sócio-históricas que facultam melhor entendimento
do tempo presente, ponto de partida para a percepção de novas possibilidades.
Segundo Liberati (2003), a evolução dos direitos infanto-juvenis partiu de uma
total indiferença quanto à existência desse segmento etário pelo mundo jurídico. Amin
(2014) confirma esse pressuposto ao afirmar que nas antigas civilizações não havia
distinção entre maiores e menores de idade. Nesse período, quando a autoridade
familiar e religiosa ficava a cargo da figura paterna, e os filhos, independentemente da
idade que possuíam, viviam sob seus ditames, as decisões sobre a vida da parcela mais
jovem da população incluía desde a possibilidade de transferência do poder da família
para um tribunal do Estado visando preparar novos guerreiros (Esparta – Grécia) até o
sacrifício de crianças doentes, deficientes e ou malformadas, livrando a sociedade de
um peso morto (Oriente Médio, exceto os hebreus). Os interesses da população infantojuvenil só começaram a ser resguardados em um segundo momento, quando os povos
romanos distinguiram “menores impúberes e púberes” (AMIN, 2014, p. 44), o que refletiu
no aplacamento das sanções às infrações por eles praticadas.
O movimento religioso Cristão que marcou fortemente a Idade Média contribuiu
para iniciar um movimento em favor dos direitos das crianças, servindo para abrandar o
rigor do tratamento dispensado a elas pelo pai, desde que fossem frutos do manto
sagrado do matrimônio e seguidores do mandamento católico que estabelece o dever
de honrar o pai e a mãe.
A austeridade paternal caracterizou também a educação das crianças brasileiras
no período colonial. Amin (2014) assevera que os castigos utilizados com fins
educativos pelos pais que resultavam morte ou lesão do filho não eram atos
considerados ilícitos.
Foi ainda no Brasil Império que as ações delituosas passaram a ser alvo de
inquietações e a crueldade das punições tomadas como forma de amedrontar maiores

3
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e menores de idade. Sob a vigência das Ordenações Filipinas1, somente os menores
de 7 anos eram inimputáveis. Dos 7 aos 17 as penas eram apenas atenuadas e o
tratamento dispensado aos maiores de 17 era similar ao dos adultos podendo, até
mesmo, ser morto por enforcamento (AMIN, 2014).
Os códigos penais seguintes (Código Penal do Império de 1830 e Primeiro
Código Penal da República de 1891) foram acrescidos de pequenas modificações que,
se por um lado evidenciavam preocupação como o aumento da idade para o alcance da
imputabilidade penal, por outro a condicionaram à capacidade de discernimento do
infrator para o cometimento do delito. A subjetividade implícita em análises dessa
natureza, dificultando um diagnóstico preciso quanto à intencionalidade do infrator ao
praticar um delito, deixa a cargo de determinados campos do saber, muitos deles
elitizados e postos a serviço dos interesses da classe dominante, o estabelecimento de
verdades que produzem efeitos de poder, nesse caso, o poder de julgar e punir. A cisão
de classes mostra-se, assim, fortalecida.
Os não infratores pertencentes às camadas populares também constituíam
preocupação para o Estado que, por meio da Igreja, recolhiam crianças índias e negras,
separando-as de seus pais, quando estes eram considerados de “má influência”.
Segundo Amin (2014), a primeira casa para o isolamento dessas crianças no Brasil foi
fundada em 1551, por Manuel da Nóbrega, iniciando assim, a criação de políticas
destinadas a esse fim.
O crescente abandono de crianças, especialmente os filhos ilegítimos e
descendentes dos escravos, levou o Estado Brasileiro a importar de países europeus,
como França e Portugal, o sistema das Rodas de Expostos. Essa foi uma modalidade
de atendimento a crianças abandonadas surgida no período colonial por iniciativa da
Santa Casa de Misericórdia e extinta somente na República. As Casas recolhiam os
bebês deixados na Roda, mantendo assim, no anonimato, o autor ou autora do
abandono (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 23).
Ainda no período do Império surgiram as Casas de Correção e outros internatos
para crianças e adolescentes autores de atos infracionais e encontrados nas ruas em
razão de abandono da família ou de situações de miséria. A filantropia pelo setor privado
e a caridade pelas instituições religiosas sintetizam as formas de atendimento à criança
carente ou envolvida em atos ilícitos.

1

Ordenações Filipinas foi o código legal português que vigeu também no Brasil durante o período colonial.
Foram elaboradas no reinado de Filipe I, em 1595 e promulgadas em 1603, no governo de Filipe II, vigendo
até 1830.
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O início do período republicano foi marcado por intenso aumento populacional
nas cidades ocorrido em razão da migração dos escravos recém libertos, que foram alvo
de forte discriminação e preconceito social. Os negros eram considerados males sociais,
uma vez que eram desprovidos de bens, moradia, estudos, além de, muitas vezes,
serem portadores de doenças. Visões calcadas na crença em ações do meio social
deletério e em fatores hereditários como originários de comportamentos classificados
como “antissociais” (SOUZA, 2013) contribuíram para que a república se visse
ameaçada, adotando medidas em defesa da população. Emerge, nesse contexto, o
movimento higienista baseado em métodos racionais e científicos no atendimento da
população infanto-juvenil, que começa a ser compreendida como “futuro do homem e
da pátria” (TAVARES, 2014, p. 379).
O internamento de crianças e adolescentes pobres ou infratoras em instituições
oficiais ou conveniadas passa, então, a ser o cerne das políticas implementadas pelo
Estado para o controle sanitário e eugênico da população menos favorecida. Esse
quadro, associado a pressões advindas do cenário internacional, com destaque para a
realização do Congresso Internacional de Menores realizado em 1911 na cidade de
Paris e para a Declaração de Genebra de Direitos da Criança, adotada em 1924 pela
Liga das Nações reconhecendo, pela primeira vez, a existência de direitos da criança,
demandaram providências no campo jurídico, culminando, em 1927, na promulgação
do Código de Menores elaborado pelo juiz Mello Matos.

Entre o Código de Menores e o Estatuto da Criança e do Adolescente
O antigo Código de Menores surge em meio a um crescente processo de
industrialização do país e, em consequência, de profundas mudanças na economia
brasileira. Esse contexto demandou a contratação de trabalhadores que, ao serem
beneficiados pelas leis trabalhistas fixadas pelo governo de Getúlio Vargas,
contribuíram para a construção da imagem do trabalho como forma de garantia dos
direitos sociais e de construção da verdadeira democracia (SOUZA, 2013).
Os alheios ao emprego formal, independente do motivo que os teria levado a tal
condição, passaram, desse modo, a constituir alvo de preocupação dos dirigentes, uma
vez que representavam símbolos de resistência ao modelo social vigente e de ameaça
à ordem estabelecida. Esse cenário, acrescido de ideias higienistas potencializadas
pelo incremento da eugenia e defendidas por integrantes do poder, levaram à crença na
ideia de seleção da população por meio da extinção da delinquência e do crime e a
5
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internação como o melhor caminho para a conversão da criança desviada em cidadã
trabalhadora.
O ideal educativo das elites políticas no limiar da república tinha como
máxima educar para e pelo trabalho. Esse era o modo de encarar o
problema dos “desvalidos”, especialmente, jovens pobres asilados em
instituições de caridade que deviam aprender um ofício [...]. O “menor
abandonado” e o “delinquente” estariam sob a assistência das
instituições de caridade para ser transformado em trabalhador
morigerado, este era o grande objetivo tanto da interação como da
“liberdade vigiada” que também podia ser aplicada. (SOUZA, 2013, p.
34)

O confinamento como medida de recuperação do menor seria indicado, segundo
o Código de Menores, tanto para os praticantes de delitos, como para os abandonados.
Embora em ambos os casos a maioria desses jovens fossem vítimas de sua condição
social, o tratamento similar utilizado para diferentes condutas antissociais – “vadiagem,
fuga, desordem, briga, alcoolismo, consumo de drogas, furto, assalto, ‘conto’, sedução,
prostituição, em grupos, quadrilhas ou isoladamente” (TRASSI, 2006, p. 65) – foi uma
forma de subtrair do convívio social, sujeitos que contrariavam os interesses do projeto
social ora em desenvolvimento. Estaria assim sendo garantida a acumulação do capital
por meio da valorização do trabalho controlado pelo mercado, não só naquele período,
mas também nos tempos que se seguiriam garantindo a recuperação dos desviados,
promovendo-os a futuros geradores de riqueza.
O Código de Menores conglomerava, portanto, crianças e adolescentes de
diferentes condições sob o mesmo paradigma de situação irregular, submetendo-os a
medidas judiciais e assistenciais que visavam tratá-los e curá-los de uma pretensa
patologia social. Constituía um código penal reservado aos menores com medidas que
eram, na realidade, sanções. Em outras palavras, “penas disfarçadas em medidas de
proteção”. (LIBERATI, 2003, p. 48)
Embora eivado de medidas repressivas que incluía até mesmo a detenção de
menores, pelo poder judiciário, com base em mera suspeição e sem direito a defesa, o
Código Mello Matos apresentou avanços ao reservar ao menor infrator prisão especial
e processo penal diferenciado e abrir caminhos para o surgimento de leis que
assegurassem, a todas as crianças e adolescentes, não apenas seus direitos
fundamentais, mas também prioridade no atendimento a esses direitos em observância
à condição peculiar desse segmento etário. A principal mudança que se seguiu nessa
direção foi a promulgação da Lei nº 8.069, denominada Estatuto da Criança e
Adolescente, cuja aprovação foi também resultante de intensas disputas no cenário
nacional e internacional.
6

26

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

A luta pela retomada da democracia e pelo restabelecimento dos direitos sociais,
políticos e civis da população brasileira extirpados pelo golpe militar de 1964 marcou a
década de 1980 em nosso país. Diferentes movimentos sociais, organizados a partir de
motes diversos, reivindicavam o reconhecimento de direitos humanos inalienáveis. As
questões sociais relacionadas à situação da criança e do adolescente não foram
exceção. As diferentes formas de descaso e abandono desse segmento foram alvo de
reivindicações que visavam corrigir distorções no tratamento desses sujeitos, entre elas,
a oposição ao encarceramento indistinto de menores delinquentes e abandonados.
Iniciativas originárias dessa intensa mobilização em defesa dos grupos considerados
vulneráveis podem ser percebidas desde o período pós-guerra, quando a Organização
das Nações Unidas (ONU) apresentou, em 1948, uma Declaração Universal contendo
os princípios que deveriam reger os Direitos Humanos.
No entanto, as lutas da população brasileira pela retomada de seus direitos civis,
políticos e sociais ocorreram em meio a uma conjuntura mundial de implantação do
projeto liberal que viria substituir o Welfare State e influenciar o processo de elaboração
e implementação do ECA, reduzindo as possibilidades de intervenção do Estado em
favor das crianças e adolescentes infratores e, em consequência, as conquistas
expressas na legislação. Segundo pesquisa realizada por Lemos (2007, p. 94), após o
intenso apelo dos movimentos sociais brasileiros em prol da
redemocratização, entram em cena novas forças com a abertura
maciça das fronteiras do país pelos presidentes eleitos pelo voto direto,
como Collor, Fernando Henrique e mesmo Lula. As exigências de
ajuste estrutural das finanças neoliberais é um vetor que ao mesmo
tempo atravessa e compõe o dispositivo Estatuto da Criança e do
Adolescente e as práticas de implementação do mesmo.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nasce assim, permeado por
discordâncias em defesa de dissonantes projetos sociais, que se desvelaram em
disputas contrárias e favoráveis à sua aprovação. Segundo Arantes e Motta (1990), na
área do direito do menor três doutrinas foram perceptíveis: doutrina do direito penal
do menor que defende a intervenção do direito e da justiça somente em casos de
crianças e jovens autores de atos infracionais; doutrina da situação irregular que
institui ser do campo do direito a adoção de medidas preventivas do abandono e da
delinquência infanto-juvenil; e por último, a doutrina da proteção integral que defende
uma legislação destinada a todas as crianças e adolescentes, concebendo-os como
sujeitos de direitos.
Mesmo entre os adeptos da doutrina da proteção integral e críticos do Código de
Menores - reformulado em 1979 em atendimento ao que foi estabelecido na Declaração
7
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Universal dos Direitos da Criança (1959) que contempla um projeto jurídico recuperador
e paternal aos menores em “situação irregular” (SOUZA, 2013) - por sua conotação
assistencialista e complacente ou por sua forma indistinta de intervir junto aos menores,
sejam eles infratores ou abandonados, os interesses motivadores de tal posicionamento
se mostravam diversos.
Enquanto para alguns o ECA representaria a garantia do cuidado com o bemestar e com a proteção do público infanto-juvenil, para os defensores do neoliberalismo
constituía um dispositivo capaz de minimizar o papel do Estado no enfrentamento das
situações sociais que envolvem os indivíduos nessa faixa etária. O estímulo a iniciativas
da sociedade civil e de empresas privadas, bem como ao crescente movimento de
criação

de

organizações

não-governamentais,

ilustram

o

assistencialismo

e

filantroprização que vem, cada vez mais, caracterizando o tratamento de crianças e
adolescentes em situação de risco social e minimizando o papel do Estado no
cumprimento de suas responsabilidades referentes aos cuidados e proteção desse
segmento populacional, particularidades marcantes de economias neoliberais. O
atendimento descentralizado ao problema das crianças e adolescentes vulneráveis
socialmente abrange, assim, medidas que visam compensar ao invés de prevenir. A
assistência benemérita aos necessitados, em grande parte dissociada dos
conhecimentos profissionais necessários para tal feito, não se mostra suficiente para
modificar o quadro de desigualdade social e submissão em que se encontram. São
medidas paliativas que interessam ao mercado, uma vez que os mantém sob seus
desmandos.
Gonçalves (2005, p. 43) alerta para o crescente aumento de associação entre
entidades públicas e privadas ocorridas ao longo do século XX e para o risco que isso
representa, podendo chegar “a desobrigar o Estado dos compromissos com a ação
política; a descaracterizar a demanda social como de sua responsabilidade; e a abrir
caminho para que o investimento social do Estado no bem-estar possa ser revertido em
investimento no controle social”. Em outras palavras, corre-se o risco de que essa
associação se coloque muito mais a serviço da disciplinarização do menor infrator e de
sua família, do que da efetivação de seus direitos.
Ainda a esse respeito, Rancière (1996) assegura não ter havido um retrocesso
dos direitos humanos frente ao neoliberalismo, mas sim uma reorganização baseada na
promoção do desenvolvimento econômico e em uma concepção capitalista reformada,
em defesa de uma política social pautada nos chamados mínimos sociais; de caráter
compensatório e de defesa das identidades culturais.
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Mesmo em um meio pouco favorável à materialização da justiça social, não há
dúvidas de que a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente representou
avanços significativos ao reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos
- “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” (CF, 1988),
além de respeitar a sua condição de pessoa em desenvolvimento.
Mesmo respaldado pelos princípios constantes na Declaração Universal dos
Direitos da Criança (1959) e pelo estabelecido no art. 227 da Constituição Federal de
1988, o contexto neoliberal que circunda o Estatuto se encarrega de fazer letra morta
grande parte dos direitos conquistados por meio dele. Este pode ser um dos principais
motivos que justifiquem avaliações feitas por instituições nacionais, como o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda, e internacionais, como
a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura – Unesco,
após 10 anos de vigência do ECA, desvelando que a área do adolescente infrator foi a
que menos avanços evidenciou nesse período. (TRASSI, 2006)
Como desdobramento do Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE – (BRASIL, 2012) visando
detalhar as medidas destinadas aos jovens em situação de ato infracional. Assim como
o ECA, a materialidade do SINASE requer do Estado a assunção de seus compromissos
com a população, assegurando-lhe as condições materiais necessárias ao uso irrestrito
de seus direitos. Assim como o ECA, a proposta do SINASE se mostra sob controle da
racionalidade neoliberal que canaliza os interesses do Estado ao capital minimizando
sua ação interventiva na operacionalização das conquistas referentes à garantia de
direitos humanos, mesmo quando estes se encontram expressos em lei.
Sem desconsiderar a importância de algumas políticas públicas adotadas nos
últimos anos visando melhorar as condições de vida dos menos favorecidos (embora
compensatórias como é o caso das bolsas), o projeto neoliberal tem se fortalecido cada
vez mais, induzindo a estimativas não muito animadoras quanto ao êxito na
implementação de leis e políticas sociais. A culpabilização do socioeducando e de sua
família pela condição que ora se encontra, bem como o estigma de “irrecuperável”
comumente atribuído a ele e fartamente divulgado pela mídia, eximem o Estado de seu
compromisso de empenhar esforços no sentido de dirimir processos de exclusão social
- causa maior de demandas por medidas socioeducativas - e de zelar pelos direitos dos
jovens vitimados nesse decurso. Estas são algumas armadilhas do neoliberalismo que,
por meio de manobra política, obstaculizam a implementação de propostas
aparentemente democráticas.
9
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A SOCIOEDUCAÇÃO E O DIREITO À EDUCAÇÃO
O incessante debate em torno da diminuição da maioridade penal exemplifica o
quanto são renitentes as forças que compõem as lutas por discordantes projetos de
sociedade, reatualizando contínua e potencialmente, práticas e discursos em favor de
divergentes interesses. Embora o campo de disputas não seja necessariamente
maniqueísta, incluindo propostas que tentam conciliar o inconciliável, vale destacar que
perdas sociais emergem quando se mostram vitoriosas propostas pautadas no
conservadorismo excludente.
A submissão de jovens cada vez mais cedo ao sistema penal, retira de grande
parte deles a possibilidade de valer-se da doutrina de Proteção Integral e de um
atendimento socioeducativo, cujas diretrizes, conforme anunciadas no ECA e no
SINASE, são de natureza essencialmente pedagógicas. Mesmo ciente dos limites
quanto ao alcance dos propósitos firmados em leis e políticas públicas diante das
problemáticas sociais já mencionadas, contar com normativas que avançam no plano
do ordenamento legal pode reforçar movimentos de resistência e de reivindicação por
práticas emancipadoras da população oprimida.
Sob essa perspectiva, o SINASE se reveste de significativa importância. Há que
se reconhecer que o fortalecimento do ECA por meio do detalhamento das normas que
paramentam o trabalho realizado pelas instituições e pelos profissionais que atuam com
adolescentes e jovens autores de atos infracionais, muitos deles excluídos ou à beira
da exclusão social, constitui relevante passo rumo a uma ação socioeducativa ancorada
nos princípios que regem os direitos humanos.
A educação é apresentada no documento do SINASE (BRASIL, 2006) como um
dos eixos estratégicos2 que paramentam a ação socioeducativa. Segundo o documento,
deve ser garantido ao adolescente inserido no atendimento socioeducativo o acesso a
todos os níveis de educação formal de acordo com as necessidades específicas de cada
um deles, propiciando as condições adequadas à apropriação e produção de
conhecimento. Fica aí subentendido (ou mesmo explícito) o dever da escola de criar
mecanismos para que todos os socioeducandos aprendam durante o período que
estiverem em cumprimento de medida socioeducativa.

2

Os demais eixos estratégicos são: suporte institucional e pedagógico; diversidade étnico-racial, de gênero
e de orientação sexual; cultura, esporte e lazer; saúde; profissionalização/trabalho/previdência; família e
comunidade e segurança.
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Embora não seja plausível estabelecer uma relação direta entre aprovação e
aprendizagem, dados de 2014 constantes no texto preliminar das Diretrizes Nacionais
para a Educação Escolar de Adolescentes e Jovens em Atendimento Socioeducativo3
referentes ao percentual de socioeducandos brasileiros internos com 2 (dois) anos ou
mais de atraso se considerado o fluxo escolar ininterrupto, sinalizam haver disfunções
no processo de escolarização de nossas crianças e adolescentes (mesmo antes do
cumprimento de medidas socioeducativas, considerando que muitos já ingressam no
sistema socioeducativo com idade superior ao ano em curso) que precisam ser revistas,
uma vez que fere a garantia de direito de todos à educação legalmente estabelecida
pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), no ECA (BRASIL, 1990), na LDBEN
(BRASIL, 1994) e no SINASE (BRASIL, 2006).
Figura 1: Gráfico representativo do percentual de estudantes em distorção idadesérie em turmas de Unidades de Internação em 2014

Fonte: Versão preliminar das Diretrizes Nacionais para a
Educação Escolar de Adolescentes e Jovens em
Atendimento Socioeducativo para o período de 2015 a 2024
(p.17)

3

Disponibilizado para consulta pública no período de 18 de junho a 25 de julho de 2015 em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15993&Itemid=1098. Acesso em:
30 jul. 2015.
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O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (BRASIL, 2013) confirma a
necessidade de um olhar mais atencioso para a educação, antes e durante o período
em que o adolescente é submetido ao cumprimento de medida socioeducativa:
São as políticas sociais, em particular na área da Educação, que
diminuem o envolvimento dos adolescentes com a violência. Por isso
é fundamental reconhecer e reverter a discriminação e as violências
(física, psicológica e institucional) a que são submetidos os
adolescentes em toda a rede de atendimento, do sistema de justiça até
às unidades de internação dos que cumprem medidas
socioeducativas. (BRASIL, 2013, p. 13)

Ao abordar a educação pública em presídios, Scarfó et. al. (2011, p. 158)
apontam que as possiblidades oferecidas pela educação “vão além das opções reais de
inserção social e econômica que esta gera, pois trata-se de um valor em si mesma, por
isso é um direito humano, por isso deve estar garantida para toda a população”.
A escola exerce, portanto, relevante papel no atendimento ao socioeducando. É
nesse espaço que, segundo Onofre (2011, p. 277), os sujeitos buscam “sua identidade,
e o diálogo, reconstrói a sua história e valoriza os momentos de aprendizagem”.
Há, então, que se propor uma escola que respeite o socioeducando quanto às
suas necessidades e especificidades de ser único, especial e singular, assegurando-lhe
uma experiência educativa facilitadora da construção de saberes indispensáveis ao seu
retorno à sociedade e potencializadora do exercício crítico e consciente de seus direitos.
Tomada dessa forma, a educação escolar oferecida nas Unidades de Internação pode
contribuir para que o período de reclusão dos socioeducandos constitua tempo de
formação, de conquistas e de superação.
Da indissociabilidade existente entre aprendizagem e avaliação emerge a
necessidade de discussão da temática.

A avaliação e o direito de aprender
Estudos recentes que tratam da avaliação afirmam ser esta uma prática que tem
na aprendizagem seu par indissociável. Segundo Freitas (2012), os resultados da
avaliação permitem informar aos sujeitos envolvidos, as condições reais de um dado
momento, confrontando-as com o momento final idealizado. Compõe-se desse modo o
par dialético objetivos/avaliação, que, articulado ao par conteúdos/métodos, permite
organizar o trabalho pedagógico de maneira dinâmica e contraditória, abandonando,
assim, a linearidade que tem caracterizado sua organização, e a avaliação passa a
12
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permear e alimentar todo o processo ao invés de acontecer em momentos finais e
pontuais. É essa a dinâmica que possibilita revisar e reorientar percursos rumo à
conquista de novas aprendizagens.
No entanto, não é alheio a influências externas que se efetiva esse movimento.
Assim como o trabalho realizado em sala de aula pelo professor é influenciado pelo
modo como a escola se organiza, esta também incorpora os objetivos do meio social
em que se encontra inserida. Em um país capitalista como o nosso, onde o paradigma
neoliberal vem, desde a década de 1990, ganhado espaços cada vez mais sólidos, a
escola tem servido para ratificar, senão, potencializar as desigualdades econômicas,
servindo-se da avaliação como instrumento de classificação e seleção daqueles que
prosperarão (FREITAS, 2012). Em uma escola onde os estudantes encontram-se em
cumprimento de medidas socioeducativas, esse quadro ganha contornos ainda mais
dramáticos se considerarmos que estão sendo escolarizados, sujeitos já preteridos
socialmente.
O projeto econômico neoliberal tem contribuído para colocar em evidência o
campo da avaliação, tomando-a como a panaceia capaz de dar conta de todos os males
da educação. Se por um lado esse destaque tem sido positivo por trazer à tona um forte
interesse pelas reflexões e debates sobre o assunto, por outro torna-se estratégia
ardilosa para justificar ações regulatórias do Estado, calcadas em conceitos de
qualidade advindos do campo empresarial que adotam o discurso do mérito pelo esforço
pessoal para explicar sucessos e insucessos. A responsabilidade do Estado e suas
instituições teriam assim, reduzido o seu compromisso social de assegurar a todos o
legitimo direito de aprender.
Os exames externos, erroneamente concebidos como sinônimos de avaliação,
têm servido, de modo especial, a esse propósito. Embora revestida de democrática por
oportunizar a participação de todos os estudantes, a aplicação de testes
homogeneizados, sob o pretexto proclamado de levantar informações que orientem a
adoção de políticas públicas, tem sido utilizada como estímulo à competição pessoal e
institucional. O ranqueamento dos resultados obtidos nessas provas, classificando
estudantes e escolas de diferentes contextos e em diferentes condições de
aprendizagem,

acentuam

disputas em

campos

desiguais

de oportunidades.

Desconsiderar as diferenças existentes entre os socioeducandos e entre eles e outros
estudantes inclusos socialmente, se desvela injusto e desumano. Não há lealdade ou
justiça quando a concorrência envolve desigualdades que remontam às diferenças de
condições materiais, sociais e culturais de existência.
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A pressão por boas notas nos exames em larga escala tem adentrado as escolas
impelindo seus profissionais a substituir o currículo pelas matrizes de referência e a
organizar o trabalho pedagógico de modo a treinar os estudantes para a realização
desses testes. Em qualquer um desses casos ocorre o “esvaziamento” do sentido
emancipatório da aprendizagem e, em contrapartida, investe-se em uma visão utilitarista
do saber. A boa nota nos exames passa a ser a moeda de troca entre professores e
estudantes em um “comércio escolar” que reduz a aprendizagem a meros pretextos.
(MEIRIEU, 1998) Os demais níveis de avaliação – as avaliações dos estudantes
realizadas em sala de aula pelo professor e a autoavaliação realizada pela e na escola
(FREITAS et. al, 2009) -

tendem a seguir a mesma lógica excludente quando

desenvolvida com o propósito de classificar e excluir. A reprovação representa o ápice
desse processo obstaculizando percursos escolares e levando muitos estudantes ao
desestímulo e à evasão, situação que parece acometer um número significativo de
socioeducandos.
Dados fornecidos pela CODEPLAN em 2013 informam que 82% dos
socioeducandos ainda não haviam concluído o Ensino Fundamental e apenas 2,2%
deles possuíam Ensino Médio completo, as Diretrizes Pedagógicas para a
socioeducação do Distrito Federal (SEDF, 2014) assente que os adolescentes autores
de atos infracionais não se relacionam bem com a escola. O documento (idem)
acrescenta ainda que esses jovens apresentam históricos de não aprendizagem, grande
mobilidade entre escolas independente se sua vontade e ou de seus familiares,
reprovações, infrequência, defasagem entre a idade e o ano escolar e evasão.
Seria reducionismo ingênuo apontar a avaliação como causa única ou maior do
insucesso escolar dos socioeducandos e demais estudantes. Porém, não há como
negar o papel de destaque ocupado pela avaliação em todas elas. Os juízos de valor
que transitam no espaço escolar envolvem relações de poder que permitem afastar os
estudantes que não se adequam aos seus tempos, espaços e modos de aprender.
Constitui, portanto, prática capaz de camuflar o poder elitizante da escola, revestindo-a
de aparência democrática. Estratégia do projeto educacional neoliberal que permite, no
máximo, que a escola seja acessível a todos, mantendo, por meio de mecanismos sutis,
restrita a alguns (em grande parte os já favorecidos cultural e economicamente) a
aprendizagem por ela veiculada.
Pela sutileza dos modos como se concretiza, a avaliação informal ganha
destaque nesse cenário. Segundo Villas Boas (2008, p. 44), as observações,
comentários, gestos e olhares de que o estudante é alvo quando em contato com
professores e outros educadores costumam “ocupar mais tempo do trabalho escolar do
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que a avaliação formal (provas, relatórios, exercícios diversos, produção de textos etc)”
e podem definir percursos escolares. Freitas et al. (2009, p. 29) afirmam que é na
informalidade que começa a “ser jogado o destino dos alunos – para o sucesso ou para
o fracasso”, a partir do tratamento a eles dispensado pelo professor em função dos
juízos de valor que formula a seu respeito. Isso significa dizer que a avaliação formal
pode terminar confirmando a avaliação informal.
A incorporação da ideia equivocada de que as oportunidades são igualmente
oferecidas, porém são diferentemente aproveitadas em função de maior ou menor
empenho ou competência pessoal, promovida muitas vezes pela avaliação informal
negativa, pode constituir, para o educando, uma condição prévia para sua “eliminação
branda ou brutal” (BOURDIEU & PATRICK, 1998, p. 222) do meio escolar. Entretanto,
interações que se estabelecem por meio da avaliação informal podem ser saudáveis se
trouxerem ações de encorajamento” (VILLAS BOAS, 2008).

Práticas pedagógicas

coerentes com a doutrina da proteção integral prevista no ECA reclamam por uma
avaliação que esteja a serviço da inclusão. Encorajar os socioeducandos constitui,
portanto, uma necessidade.
Ainda tomando como base as informações prestadas pela CODEPLAN (2013),
as Diretrizes Pedagógicas para a socioeducação do Distrito Federal (SEDF, 2014)
advertem para o fato de que, mesmo apresentando desempenhos escolares
considerados aquém do esperado, adolescentes e jovens autores de atos infracionais
acreditam na educação como mola propulsora de mudanças positivas em suas vidas. O
descrédito na própria capacidade de aprender, comumente reforçado por avaliações
desencorajadoras, pode estar contribuindo para que ideários contraditórios coexistam
pacificamente.
Esteban (2002) reforça esse pressuposto ao afirmar que a avaliação define o
sucesso ou o fracasso dos alunos/as na vida escolar. Em um contexto neoliberal de
responsabilização individual e unilateral, as consequências de julgamentos dessa
natureza tendem a ser ainda mais danosas, pois
a mensagem passada é “estudar para ser alguém”, o que implica o
oposto: se você não estudar, não progride na hierarquia social. Logo a
culpa é toda do aluno. Passa- se a ideia, portanto, de que a posição
social está dada pelo fato de o aluno estudar ou não e oculta-se o real
motivo – sua forma de participação na organização do trabalho
capitalista, ou seja, sua posição de filho de trabalhador.
(FREITAS,1995, p. 206, grifo do autor)

Para o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, cujo
comportamento infrator, em grande parte dos casos, se apresenta como uma expressão
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de repúdio à negligência, descaso e desrespeito do Estado e da sociedade civil para
com sua condição de existência, a penalização pode lhe soar como um julgamento
injusto e, portanto, desestimulante. A avaliação se configura, desse modo, perversa,
uma vez que resta ao socioeducando, assumir, individualmente, responsabilidades por
questões que são muito mais sociais que particulares. A humanização de discursos e
práticas avaliativas na formação escolar e humana desses jovens, visando resgatar sua
crença na possibilidade de aprender, superar obstáculos e reconstruir sua história de
vida se mostra imprescindível e urgente.

VISLUMBRANDO POSSIBILIDADES...
Tanto a implementação do atendimento socioeducativo com o intuito de
assegurar a materialidade da doutrina da Proteção Integral a crianças e adolescentes
autores de atos infracionais, como a avaliação educacional entendida como mecanismo
capaz de promover a qualidade do ensino, ganham relevo em meio a um intenso
movimento de fortalecimento do neoliberalismo no Brasil e no mundo.
É certo que um projeto de sociedade baseado na crença de que o esforço
pessoal seria suficiente para ascender socialmente e que esse empenho pode ser
estimulado por meio da competição, bem como na ideia de que os direitos de cada um
e de todos os cidadãos podem ser assegurados sem uma efetiva intervenção do Estado
diminui sensivelmente as chances de êxito de medidas de cunho social.
No entanto, sem perder de vista o modo de produção capitalista que incorpora
os ideais neoliberais e caracteriza nossas concretas condições sociais, limitar estas
percepções a meras constatações reduz nossas possibilidades de análise dos discursos
hegemônicos e de resistência frente a eles, buscando formas de superação e
transformação social.
Mais que elevar a escolaridade, profissionalizar ou certificar crianças e
adolescentes em situação de ato infracional, visando ajustá-los para a adoção de
condutas esperadas e adequadas, a educação escolar desses sujeitos deve pautar-se
pelo compromisso político de assegurar-lhes o direito aprender e reintegrar-se à
sociedade buscando problematizá-la e modificá-la.
Pela importância que ocupa na organização do trabalho pedagógico, a
avaliação merece ser destacada como um dos fatores internos à escola que “tanto pode
servir a um projeto de democratização da educação, quanto [...] se colocar como o
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principal instrumento de legitimação do fracasso escolar, acentuando o processo de
discriminação e seleção social” (SOUZA, 2014, p. 95)
Freitas et al. (2009, p. 42), defendem que “a avaliação deve estar a serviço de
uma qualidade que aponte para um futuro mais fraterno [e que por isso] deve cuidar do
presente”. Mudar a escola é, portanto, uma luta paralela às reivindicações por uma
sociedade mais solidária e passa por alterações nas práticas avaliativas que precisam,
necessariamente, imbuir-se de propósitos formativos.
Considerando o atual momento de projeção das avaliações de rede e do uso de
seus resultados, pelo Estado, como meio de regulação e de responsabilização de
escolas e professores pela má qualidade da educação, Freitas et al. (2009) advertem
para a necessidade de que os resultados dos exames externos, sejam analisados em
articulação com os outros dois níveis de avaliação: a avaliação institucional e a
avaliação dos estudantes realizada pelo professor. De acordo com os autores (idem, p.
9), a desarticulação ou o desconhecimento da existência dos três níveis de avaliação e
a indiferença quanto à semelhança entre suas lógicas e suas formas de manifestação
acabam por dificultar a superação dos problemas comumente atribuídos à avaliação dos
estudantes em sala de aula.
A avaliação institucional deve ser concebida como ponto de encontro entre a
avaliação das aprendizagens e a avaliação externa, possibilitando que o desempenho
dos estudantes seja analisado pelo coletivo da escola e assegurando a
responsabilização de todos os envolvidos. A necessidade de “escolas reflexivas” ao
invés do “professor reflexivo” advém da forte influência que o meio social exerce sobre
a escola “impondo” funções didáticas e avaliativas dificilmente superáveis de maneira
individualizada, uma vez que os fatores impeditivos para a melhoria da qualidade do
ensino na escola estão, muitas vezes, fora do âmbito da sala de aula. (Freitas et al.,
2009),
A esse respeito, Sordi (2010, p. 27-28) reitera que essa visão ampliada da
avaliação, concede aos professores a condição de perceber melhor os limites e as
possibilidades de seu trabalho, potencializando seus esforços no sentido de superar
possíveis obstáculos. Oportuniza também o envolvimento de pais, estudantes e demais
funcionários da escola no desafio de construir e executar uma proposta pedagógica que
vise a melhoria da qualidade do ensino por ela oferecido.
Avaliar formativamente, ou seja, para as aprendizagens de todos se mostra,
portanto, condição sine qua non para a construção e reconstrução de projetos
pedagógicos contrários a estruturas sociais que reforçam o sucesso individual, mesmo
17
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que às custas do fracasso de outros, minando crenças em chances de êxito por meio
de práticas educativas-avaliativas mais solidárias e humanas. A marca da exclusão que
incide, a priori, na vida dos jovens infratores reforça a premência por lutas nesse sentido,
o que cabe a cada um de nós, sujeitos determinados e determinantes da história.
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Resumo: O presente estudo é fruto de uma pesquisa realizada entre os anos de 2011 e
2012, efetivada na Especialização em Educação de Jovens e Adultos e Educação de
Privados de Liberdade, ofertada pela UFRGS, tendo como objetivo principal analisar o
processo de acolhida nas escolas da rede pública aos jovens egressos da Fundação de
Atendimento Socioeducativo (FASE), inseridos no Programa de Oportunidades e Direitos POD Socioeducativo. Para complementar a discussão, buscou-se conhecer o Projeto de
Acolhimento, Integração e Acompanhamento, executado pela Escola Municipal de Ensino
Fundamental Porto Alegre, referência no atendimento aos jovens em situação de
vulnerabilidade social. Neste sentido, utilizou-se de metodologia qualitativa, através de
entrevistas semiestruturadas e abertas, bem como aplicação de questionários. Os sujeitos
da pesquisa foram quatro jovens com idade entre 17 e 20 anos, a equipe de profissionais do
POD e duas professoras da Escola Porto Alegre. Conhecer um pouco sobre os anseios dos
jovens egressos da privação de liberdade e saber o que pensam acerca de como ocorre sua
acolhida nas escolas foi de extrema relevância ao longo deste trabalho. Através das falas
destes sujeitos foi possível perceber as consequências de ter “caído no fechado”, as marcas
que esses jovens levam da FASE para sua vida e que muitas vezes tornam-se dificultadores
para os processos de reinserção social. Destarte, explanar sobre o acolhimento escolar
possibilitou repensá-lo para além de atitudes pontuais e isoladas. É necessária a
compreensão do acolhimento enquanto um método, que norteie todo o espaço escolar, que
tenha como um de seus pressupostos a integração da história de vida dos alunos/jovens
nos planejamentos; a promoção de espaços de escuta e participação, onde suas vozes não
sejam somente ecos longínquos, que não são levados em consideração. Acolhimento
escolar, neste sentido, é respeito, escuta e participação. É composição!
1 INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado do estudo investigativo realizado entre os anos de 2011 e
2012, tendo como objetivo principal analisar o processo de acolhida nas escolas da rede
pública aos jovens que se encontravam inseridos no Programa de Oportunidades e Direitos
Socioeducativo (POD), destinados a jovens egressos da Fundação de Atendimento
Socioeducativo (FASE), realizado pela instituição O Pão dos Pobres de Santo Antônio em
convênio com a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do estado do Rio
Grande do Sul.
Neste sentido, busquei verificar se o fato de os jovens em conflito com a lei serem
encaminhados pela FASE ou equipe que os acompanhava no POD influenciaria na
“aceitação” destes pela comunidade escolar, desde a solicitação da matrícula, até sua
inserção no espaço escolar. Além disso, desejava refletir sobre este contexto, contribuindo
através desta pesquisa, a fim de qualificar o atendimento ao público-alvo do estudo em
questão.
Para tanto, o trabalho foi desenvolvido a partir da seguinte questão: como se
constitui nas escolas da rede pública a acolhida de jovens em conflito com a lei quando são
encaminhados pela FASE e/ou Programa de Oportunidades e Direitos?
A metodologia utilizada para a realização deste estudo investigativo foi a qualitativa
(TRIVIÑOS, 2007), através da utilização das técnicas de observação participante,
entrevistas semiestruturadas e abertas. Teve como opções de campo a Instituição O Pão
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dos Pobres de Santo Antônio, especificamente no POD Socioeducativo, onde foram
realizadas entrevistas semiestruturadas com a pedagoga e jovens inseridos no programa e
também foram realizadas entrevistas com professores da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Porto Alegre (EPA), que compõe o Serviço de Acolhimento, Integração e
Acompanhamento (SAIA), por se tratar de uma escola especializada no atendimento à
situação de vulnerabilidade social desde 1995.
Saliento que a decisão de buscar somente uma escola para a realização deste
estudo se deu por algumas razões: primeiramente, a não aceitação de outras instituições de
educação para a realização da pesquisa em seus espaços, o que já considero um dado de
realidade, na medida em que o silêncio “intervém, com todo o poder, o discurso interior, o
compromisso do não-dito entre aquilo que o sujeito se confessa a si mesmo e aquilo que ele
pode transmitir ao exterior” (OLIEVENSTEIN, 1988); e em seguida por, a partir desta
negação inicial, ter me provocado a “trocar o óculos” que estava utilizando até então e
buscar dar visibilidade a uma escola que tem o acolhimento como um grande projeto
“guarda-chuva”, assim trazendo para esta investigação o que eu denominei de lógica da
possibilidade, que quer dizer partir daquilo que já ocorre no campo empírico e promover sua
interlocução com aspectos teóricos para assim, realizar o que Freire (1996) chamou de
práxis.
Portanto, convido a todos para mergulharem, assim como eu, nesta temática que
necessita de maior discussão, por se tratar de uma prática cotidiana (o não acolhimento)
ainda muito velada, ou seja, “mascarada” através de outros argumentos, permanecendo
obscurecido o fato de ao jovem ser negada a possibilidade de sequer ser matriculado,
devido a sua “marca” de egresso do sistema socioeducativo, e neste sentido, negado seu
direito à educação.
2 JOVENS E A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL
A temática juventude é muito ampla e complexa para ser tratada em profundidade
neste breve trabalho. Entretanto, o que pretendo ressaltar é a diferença do que é ser jovem
em determinados contextos.
Não é objetivo percorrer todos os temas subjacentes à discussão desse
momento da fase de vida. Tem sido recorrente a importância de se tomar a
ideia de juventude em seu plural – juventudes – em virtude da diversidade de
situações existenciais que afetam os sujeitos. No entanto, parte desta
imprecisão parece decorrer da superposição indevida entre fase de vida e
sujeitos [...] (SPOSITO & CARRANO, 2003, p. 2).

Entendida como um processo, logo se pode compreender que a linearidade
associada à juventude enquanto uma passagem para a vida adulta, marcada por rituais, não
é uma regra. Ela varia conforme multifatores presentes no cotidiano destes sujeitos, que
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muitas vezes “desordenam” os acontecimentos, descaracterizando a perspectiva linear
proposta, ainda hoje, no campo científico.
Imbricada na categoria Juventudes, marcada por uma constelação de expressões
juvenis, existe aquela que será denominada aqui de jovens em conflito com a lei, onde serão
destacados aspectos significativos na configuração desta subcategoria, marcada por
“carregar o peso nas costas” de algoz, culpado por todas as mazelas sociais. Culpa essa
que pode o acompanhar continuamente, ao longo de sua trajetória.
A culpabilização do jovem em conflito com a lei é cultural e histórica. Há ainda
resquícios do Código de Menores presentes em nossa sociedade e nas práticas
socioeducativas, mesmo estas sendo regulamentadas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) desde 1990. O termo menor, muito utilizado juridicamente, traz à tona
todo um contexto de exclusão vivenciado e todo o estigma de “vadios, vagabundos e
delinquentes” (RIZZINI, 2011) que eram considerados os jovens em conflito com a lei à
época, reiterado nos dias atuais através da manutenção deste termo ultrapassado (ou não).
Todavia, o jovem é um ser histórico, e por isso toda ação é marcada por contextos e
acontecimentos variados e complexos, que influenciam diretamente em suas escolhas e
tomadas de decisão.
Tejadas (p.80, 2007) contribui com o parágrafo anterior, quando afirma que:
O cometimento do ato infracional possui, certamente, inúmeras
determinações, não sendo possível atribuí-lo a um único fator
desencadeante, na medida em que é construído socialmente. Compõem o
fenômeno aspectos estruturais relacionados ao contexto social mais amplo,
às oportunidades de vida e acesso aos serviços sociais, aspectos subjetivos
e familiares relacionados à constituição de identidade e à socialização do
sujeito, bem como aspectos comunitários relacionados ao grupo de iguais, no
qual o adolescente está vinculado e outras estruturas sociais que contribuam
quanto à constituição da identidade.

Um dos fatores observados nesta pesquisa diz respeito ao status que a prática do
ato infracional agrega ao jovem, principalmente quando este possui em seu histórico a
internação na FASE. Saliento, porém, que ao mesmo tempo em que esta “marca” pode vir a
prejudicar o retorno a convivência familiar e comunitária, também pode contribuir para impor
certo medo deste jovem, travestido de respeito.
[...] eles usam muito isso, o fato de eles já terem passado pela FASE por uma
coisa maravilhosa, eles se acham né? Eles adoram dizer isso na escola, e é
uma coisa que eles têm muito, eles dizem: ah porque eu sou o cara, eu
conheço tal traficante, a tal boca [...] (Entrevista Pedagoga do POD, realizada
em 21/06/2012).

Neste contexto, além do que se refere ao consumo, materialismo, o TER
propriamente dito, existem também as relações de poder, que se estendem aos jovens de
um modo geral e são expressos de diversas formas, algumas delas são a utilização da
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experiência de privação de liberdade e/ou o ato infracional cometido para conquistar
respeito, ser aceito em determinados grupos sociais, etc.
Todo mundo me respeita, como sempre (Relato do jovem B, 17 anos).

Esta frase demonstra o quanto o poder é importante para os jovens (e não só para
eles) e o quanto ele pode confundir-se com o respeito. O relato anterior expressa o retorno
do jovem B à escola, após ser desligado da FASE. Atribuiu à privação de liberdade e aos
atos infracionais cometidos como os desencadeadores do “respeito” que conquistou no
espaço escolar.
É que, quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, os
oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser
opressores também, ou subopressores. [...] O seu ideal é, realmente, ser
homens, mas, para eles, ser homens, na contradição em que sempre
estiveram e cuja superação não lhes está clara, é ser opressores. Estes são o
seu testemunho de humanidade (FREIRE, 1987, p. 52).

Quando o jovem reproduz práticas opressoras, é porque ele ainda não se
reconheceu como oprimido, seja por ainda não estar conscientemente preparado para isso,
seja por não estar inserido em práticas transformadoras, que possam o auxiliar nesta
tomada de consciência. Assim, ao ignorar-se como oprimido, só consegue agir como foi
condicionado, ou seja, oprimindo também.
E assim, mergulhada em uma sensação de empatia, apresento um pouco de onde
estes meninos/homens estão, um pouco de como são vistos, como se veem, da forma que
chegam, são recebidos, permanecem ou saem dos espaços. E do quanto ainda podemos
fazer para tudo isso sempre se aperfeiçoar!
3 CONTEXTUALIZANDO: DOS LUGARES DE ONDE FALO
Quando esta pesquisa foi idealizada, buscava refletir quais os locais que teriam
inseridas em sua proposta de trabalho esta proximidade com o jovem que está em conflito
com a lei, pois o objetivo desta, além de entender como ocorre a acolhida destes na escola,
também é percebê-la nos espaços em que o mesmo está inserido para além da educação
dita formal.
As dimensões – escolar e não-escolar – precisam ser analisadas não como
duas unidades estanques, como é praxe na reflexão sobre jovens: ora é
discutida a escola, ora são analisados os programas educativos; ora discutese a educação escolar, ora é examinada a educação considerada,
classicamente, como a educação não-formal, muitas vezes em oposição ao
sistema escolar. Busco, assim, por meio da interação no plano analítico
dessas duas esferas, a proposta de temas que demandam posterior
aprofundamento e novas investigações (SPOSITO, 2008, p. 84).

Neste sentido, fui ao encontro do Programa de Oportunidades e Direitos
Socioeducativos – o POD. Lá, realizei entrevistas semiestruturadas com a pedagoga da
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equipe e mais quatro jovens com idade entre 17 e 20 anos, além de aplicação de
questionário aos demais técnicos que compõem a equipe.
Assim, desejava compreender como este Programa percebia o processo de
acolhimento do jovem egresso da FASE pela escola, bem como o estabelecimento do
trabalho em rede, da intersetorialidade, que para Junqueira e Inojosa (1997, p.24) trata-se
da “articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações
para alcançar efeito sinérgico em situações complexas, visando o desenvolvimento social,
superando a exclusão social”.
Partindo desta concepção, intersetorialidade ocorre quando há horizontalidade das
relações políticas, gerenciais e técnicas em prol de um objetivo comum. É um grande
desafio pensar uma atuação intersetorial, principalmente quando estamos tratando de um
público que é egresso da FASE, um serviço de âmbito Estadual, que realiza atividade em
um Programa que é executado por uma Organização da Sociedade Civil (através de um
convênio com o poder público) e está inserido, muitas vezes, em uma Escola da Rede
Municipal de Ensino.
Além da perspectiva dos técnicos sobre estes aspectos, os jovens que participaram
desta pesquisa contribuíram com suas preciosas falas acerca de como são recebidos pela
escola e demais espaços de proteção. Falas estas de extrema importância, de
meninos/homens com muito a ensinar e também muito a aprender.
É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um
corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se
explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar
e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 1996, p. 23).

Por esta razão, as experiências de vida dos jovens entrevistados e todos os demais
que estes, a partir de suas vozes representaram, devem sim ser levadas em consideração
nos espaços protetivos onde os mesmos estão inseridos, salientando neste momento o
espaço escolar. Mesmo quando algumas de suas práticas não são socialmente
“apropriadas”, são fundamentais de serem compreendidas para dar sentido às
aprendizagens. Freire (1996, p. 30) já nos elucida sobre a importância de “discutir com os
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos”,
aproveitando estas experiências para tratar de temáticas “da realidade concreta a que se
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina” (idem, p. 30).
A fim de dar mais profundidade a esta pesquisa, na lógica da possibilidade, foi
realizada uma entrevista com educadores da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Porto Alegre (EPA), na perspectiva de conhecer o trabalho de acolhimento desenvolvido na
escola desde antes de sua criação, quando o grupo de educadores já fazia o trabalho de
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Educação Social de Rua e, mais especificamente, a partir da sistematização de um serviço
especializado no acolhimento e acompanhamento dos estudantes que, por seus resultados
positivos estende-se até os dias de hoje.
Posso afirmar que por vivenciar a acolhida em ambos os espaços que foram palco
empírico deste estudo e por todos os atores envolvidos neste processo, o quanto o
acolhimento é indispensável para nos impulsionarmos e encorajarmos a permanecer,
retornar e superar dificuldades.
3.1 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS SOCIOEDUCATIVO (POD)
O Programa de Oportunidades e Direitos Socioeducativo (POD) é a nova
nomenclatura para o antigo RS Socioeducativo, de cunho estadual e gerenciada pela
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, sendo instituído através do Projeto de
Lei n° 295/2008 e implementado em 2009 em instituições da sociedade civil, através de
parceria público/privado (convênio).
O foco do programa é trabalhar com os egressos da FASE, proporcionando a
eles a reinserção na sociedade né, então reinserir na sociedade significa
reinserir na escola, reinserir no trabalho, este é nosso principal objetivo. [...]
os dois objetivos principais além da reinserção na sociedade é a não
reincidência, é fazer com que este jovem busque outras alternativas de renda,
enfim, que possa se inserir no mundo do trabalho, justamente para que ele
não caia na FASE de novo. Esses são os principais objetivos do programa
(Entrevista Pedagoga do POD, realizada em 21/06/2012).

Este programa foi pensado devido ao alto índice de reincidência dos jovens que
saiam da FASE e que muitas vezes não obtinham continuidade do acompanhamento.
Ao longo da pesquisa, pude verificar a tendência do programa em realizar práticas
restaurativas, ou seja, procurar através do diálogo estabelecer vínculo com o jovem em
conflito com a lei e através dele possibilitar o reconhecimento do ato cometido, suas
consequências para a vítima, comunidade e sociedade em geral, onde além do indivíduo,
todos os atores envolvidos terão responsabilidades perante a busca deste jovem por novos
sentidos, inclusive para a educação escolar que os impulsione a buscar projetos
construtivos e constitutivos de futuro1, fora do ato infracional.
O atendimento individual aos jovens egressos da FASE e que realizavam as
atividades do POD à época, era um dos passos mais importantes do programa. Ele
possibilitava conhecer melhor o jovem, seus responsáveis e permitia a realização do Plano
Individual de Atendimento, conhecido como PIA, que era um dos instrumentos que o
programa utilizava e onde estava organizado todo o planejamento para este jovem, durante
os doze meses em que ele estivesse participando do programa. Relevante salientar que o
1

Uma ação do indivíduo de escolher um, dentre os futuros possíveis, transformando os desejos e as
fantasias que lhe dão substâncias em objetivos passíveis de serem perseguidos, representando,
assim, uma orientação, um rumo de vida (DAYRELL, LEÃO & REIS, 2010, p.67).
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PIA podia ser alterado em qualquer etapa do atendimento, conforme as necessidades
apresentadas e nele constavam também todas as atividades que o jovem era inserido,
devendo ser revisto periodicamente pela equipe técnica, o jovem e seus responsáveis.
Este processo facilitava a inserção destes jovens em atividades que eram de seu
interesse, o que reduzia os índices de desistência em cursos, oficinas, etc.
Conhecer o jovem, suas peculiaridades, necessidades, diferenças, formas de
expressão é fator essencial para compreender a natureza de algumas situações por ele
apresentadas e contribuir para, se necessário, superá-las.
3.1.1 Números, números, números: O que é, o que são, o que dizem sobre você! –
Alguns dados quantitativos do POD
O POD Socioeducativo atendia, em 2012, um número de 59 jovens. A faixa etária
predominante compreende as idades de 18 e 19 anos, destacando-se entre estes o sexo
masculino, já que do número total, apenas três pertenciam ao sexo feminino, e não estavam
frequentes no momento da pesquisa.
O mundo das internações é predominantemente masculino. [...] mais de 90%
dos adolescentes que cumprem medida de privação de liberdade no Brasil
são do sexo masculino; as meninas internas representam apenas 6% do
universo. Em números absolutos, isso significa que, nos meses de setembro
e outubro de 2002, para cada 100 meninos internos existiam apenas 6
meninas nas mesmas condições (SILVA; GUERESI, 2003, p. 20).

Quanto à reincidência, do total de 59 inseridos no POD, 2,36% dos jovens
reincidiram no ano de 2012, um número menor que nos anos anteriores, conforme relatos
da equipe que atua no programa2.
Entre os atos infracionais mais frequentes, destacam-se o tráfico de drogas, furto,
roubo e homicídio3.
Entre os principais delitos praticados pelos adolescentes privados de
liberdade estão o roubo (29,6%); o homicídio (18,6%); o furto (14,0%); o
tráfico de drogas (8,7%); o latrocínio (5,8%); o estupro/atentado violento ao
pudor (3,7%); e a lesão corporal (3,3%) (SILVA; GUERESI, 2003, p. 27).

Importante destacar que o tráfico de drogas, considerado o ato infracional mais
praticado pelos jovens inseridos no POD, encontra-se em terceiro lugar no Brasil. Isto

2

Em pesquisa mais recente, realizada em outubro de 2016, a atual secretária de Justiça e Direitos
Humanos do estado do Rio Grande do Sul, afirmou que, desde sua criação em 2009, foram atendidos
uma média de 500 jovens, reduzindo entre este público em 70% a reincidência
(http://www.sul21.com.br/jornal/convenio-assinado-pelo-governo-e-instituicoes-beneficia-180egressos-da-fase/).
3
Os dados atualizados apontam que o roubo (714 casos) lidera como ato infracional mais cometido
entre aqueles em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade no Rio Grande do
Sul; em seguida surge o homicídio (220 casos); o tráfico de entorpecentes (133 casos); tentativa de
homicídio
(104
casos);
latrocínio
(50
casos,
entre
outros
(http://www.fase.rs.gov.br/wp/dados_estatisticos/).
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remete a alguns questionamentos: como se dá a relação de tráfico/consumo de drogas no
Rio Grande do Sul? Que papel crianças, adolescentes e jovens estão desempenhando na
sociedade do tráfico?
São

questões

importantes

para

refletirmos

sobre

o

potencial

que

estes

meninos/homens possuem e que estão sendo utilizados por quem se deu conta disso. Além
de já terem percebido que a relação de poder nesta faixa-etária é atrativa, outras questões
como afetividade também são fatores que atraem o público infanto-juvenil no jogo do tráfico
de drogas (ZALUAR, 1994). Relações estas, que nem sempre são percebidas pelos agentes
da proteção.
As expressões juvenis estão voltadas para a coesão de seus grupos de
referência – aquilo que chamamos por vezes de referências tribais – códigos,
emblemas, valores e representações que dão sentido ao pertencimento a
grupos. A relação dos jovens com seus grupos de referência provoca
choques com os valores das instituições (especialmente a escola e a família).
O mercado tem conseguido ser muito mais hábil em perceber estes sinais
para dialogar lucrativamente com as culturas juvenis e gerar espaços de
pertencimento. As escolas por sua vez... (CARRANO, 2007, p. 7).

Se levássemos em consideração as potencialidades dos jovens enquanto estão na
escola e traçássemos estratégias de permanência destes no espaço escolar, certamente
teríamos resultados positivos.
No que se refere a inserção e frequência escolar, a Pedagoga do POD (entrevista
realizada em 21/06/2012) relata que:
A maioria é frequente, eu te diria que de 50, 45 são frequentes, de ir todos os
dias na escola, o que é um grande avanço, e desses frequentes, quase todos
estão indo muito bem [...].

Dos 50 frequentes, a maioria não retornou para a mesma escola que estudava antes
de ser internado na FASE. Dentre os motivos, destaco mudança de endereço, risco de vida
e preconceito na escola. Somente 5 jovens retornaram para escola onde já estavam
matriculados.
Dos motivos citados acima, grifo o preconceito na escola como o mais cruel ao
aluno, visto a perversidade de um espaço que deveria ser de proteção e que possui, em
determinadas vezes, papel excludente, não respeitando o direito de todos à educação.
Infelizmente nos deparamos com uma realidade que aponta (não em contingentes
numéricos, mas baseados nas falas dos entrevistados)4 que não é irrisório o número de
escolas que não aceitam a matrícula ou o retorno de um aluno devido ao mesmo ser
egresso da FASE.
Desta forma, urge a retomada deste assunto, que neste momento tem como público
central os jovens egressos da FASE, mas que se estende a todos os que não são aceitos
4

Ressalto que não há indicador, nos materiais consultados, que desvende a não aceitação dos
jovens pela escola, devido a estes serem egressos da FASE.
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nos espaços escolares devido a diversos tipos de preconceitos vindo daqueles que
deveriam lutar pelo contrário.
Mas os/as professores/as constituem a linha de frente das escolas. Se a
exclusão é realizada pelas escolas, ela, certamente, ocorre, em boa parte,
através daquilo que os/as professores/as fazem. Podemos não querer culpar
os/as professores/as, mas não podemos ignorá-los/as. A educação como
empreendimento cultural constitui-se em e através de seu trabalho. Esse
trabalho é a arena onde se condensam as grandes contradições em torno da
educação e da justiça social (GENTILI, 2000, p. 28).

Sabemos que muitas vezes, educadores se tornam mais vítimas que violadores,
principalmente pela precarização do trabalho desta categoria. Além disso, a fragilidade de
interlocução das instituições escolares com a rede socioassistencial provoca certo
isolamento, como se a escola não pudesse contar com mais nenhum outro serviço para
auxiliá-la em determinadas situações. A ausência de um trabalho intersetorial, já citado
anteriormente, causa a sensação de trabalho isolado, individualizado. Todavia, é comum a
mesma família/indivíduo ser acompanhada em múltiplos espaços, sem haver conexão entre
eles.
Porém, não podemos esquecer que de alguma forma estes profissionais quiseram
estar na sala de aula, buscaram qualificação para isso, por mais precária que esta seja. Isso
quer dizer que possuem o compromisso de garantir direitos, não só o da educação, mas
tantos outros como respeito e zelo pela dignidade. Quando o educando não é acolhido no
espaço escolar, independente de sua situação, tudo aquilo que o educador se propôs (ou
não) quando desejou ser professor, acaba junto com sua atitude preconceituosa e seletiva.
Relevante salientar também a questão da qualidade do ensino, relacionando-a com a
baixa escolaridade dos jovens inseridos no POD, 5ª série (atual 6º ano), realidade esta se
encontra em âmbito nacional, já que 49,7% dos jovens privados de liberdade no Brasil
cursam da 5ª a 8ª séries (atual 6º a 9º ano) do ensino fundamental, conforme estudo
realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 20035.
Não se pode compreender esse processo a partir da ideia da “perda de
qualidade”, porque essa expressão supõe que a escola foi boa um dia para
todos, incluindo os mais pobres. Para a população que recentemente
conseguiu o acesso à escola, não há termos de comparação em relação a um
passado em que esse direito não existia. Como poderia ter sido melhor uma
instituição inexistente? É tarefa destinada ao fracasso comparar períodos
históricos que marcam públicos usuários diversos do sistema público de
ensino, com possibilidades de acesso extremamente desiguais (SPOSITO,
2008, p. 85).

5

Atualmente, conforme pesquisa realizada no site da FASE em outubro de 2016, a escolaridade dos
jovens que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade no Rio Grande do Sul, em sua
maioria,
cursam
do
5º
ao
9º
ano
do
ensino
fundamental
(http://www.fase.rs.gov.br/wp/dados_estatisticos/).
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Mesmo não havendo termos de comparação temporal, a relação existente entre a
qualidade do ensino e o nível de escolaridade se dá na medida em que além da baixa
escolaridade apresentada pelos jovens que realizam atividades no POD e em todo o Brasil,
muitos deles, mesmo cursando a 5ª série do ensino fundamental, mal sabem ler, escrever,
quiçá interpretar um texto.
[...] e a nossa média de escolaridade aqui é quinta série, e assim aquela
quinta série né, de baixíssima qualidade, tem meninos que não estão
alfabetizados e que estão na quinta série, tem meninos que não conseguem
escrever uma frase inteira, então estar na quinta série não significa que ele
realmente esteja na quinta série [...] (Entrevista Pedagoga do POD, realizada
em 21/06/2012).

Todos os dados citados acima, bem como suas respectivas análises possuem o
propósito de fazer-nos (re)pensar: eles se expressam individualmente? Em quais momentos
eles se entrecruzam? Como lidar com isso?
Quando formulo estes questionamentos, reflito sobre a urgência de lançar estas
perguntas para que possamos de fato buscar possíveis respostas e alternativas, que
provavelmente surgirão quando nos dermos conta que sim, existe ligação entre um dado e
outro, pois todas as situações apresentadas acima como a baixa escolaridade, frequência
escolar, ato infracional praticado, índice de reincidência, entre outros podem estar
relacionados a um único jovem e neste sentido não devem ser analisados de forma
desconexa, mesmo se tratando de políticas públicas distintas, estas devem comunicar-se.
Por fim, reforço a necessidade de aceitarmos o jovem em sua amplitude,
compreendendo que estes não deixarão algumas características para fora dos muros da
escola, levando consigo somente o que diz respeito a educação. Eles levarão todas as
necessidades, anseios e desejos, e nós, educadores, que também levamos para o espaço
escolar o nosso contexto, teremos de acolhê-los assim, como um sujeito integral.
3.2 UM EXEMPLO DE ACOLHIDA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, INTEGRAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO (SAIA)
O Serviço de Acolhimento, Integração e Acompanhamento é um serviço executado
desde 2000 pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre (EPA), que possui
uma notória atuação em Educação de Jovens e Adultos (EJA) com o público que se
encontra em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre e pertence à rede municipal
de ensino.
[...] A proposta da EPA com seu Serviço de Acolhimento Integração e
Acompanhamento com certeza é um diferencial para que estes adolescentes
e jovens adultos em conflito com a lei se integrem, interajam e permaneçam
na escola. Os adolescentes e jovens adultos percebem que são olhados
como sujeitos de direitos [...] (Questionário Educadora EPA).
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Desta forma, o objetivo de conhecer este projeto que ocorre há tantos anos nesta
escola é possibilitar a discussão acerca do acolhimento na escola de maneira positiva, ou
seja, através de um exemplo mensurável e não apenas utilizando de críticas pelo que não
ocorre. A ideia é partir do exemplo e debater sobre as “boas” consequências destas ações
para todos os segmentos escolares.
O Serviço de Acolhimento e Acompanhamento / SAIA acolhe o estudante
quando retorna à escola e quando ele busca a escola pela primeira vez. O
acolhimento inicial (quando ingressa na escola): o SAIA mostra a escola, fala
de seu funcionamento e após faz uma entrevista para tomar conhecimento de
sua história oral, institucional e familiar (as duas últimas busca mais
informações junto a rede de proteção e outras) e após faz uma investigação
cognitiva para averiguar em qual totalidade será inserido. Ao ser inserido na
Totalidade de Conhecimento o acolhimento continua na sala de aula e em
todos os outros espaços e tempos escolares. Trabalhamos também com o
conceito de Acolhimento Diferenciado: quando o estudante está com
dificuldade de permanecer em sala de aula é acolhido em outros espaços. Os
estudantes procuram o SAIA para conversar sobre suas dificuldades e
conquistas diariamente. Todos os estudantes têm uma pasta (dossiê) onde
são registradas as conversas e todos os acompanhamentos realizados em
relação a (saúde, documentação, cursos, institucional, familiar, escolar, etc).
Suas histórias de vida são base para os professores pensarem os
planejamentos de sala de aula, assim como as falas que trazem
cotidianamente. Em síntese, o acolhimento se dá através de relações
dialógicas permeadas por afeto, respeito e conscientização para vida. Este
conceito de Acolhimento deve permear todos os tempos e espaços escolares
(Questionário Educadora EPA).

Com isso, podemos ter uma noção de como o ato de acolher é fundamental no
ambiente escolar, para todos os que nele estão inseridos e da importância que esta atitude
possa vir a transformar-se em metodologia de acolhimento. Conhecer as histórias de vidas
dos educandos também proporciona um direcionamento do planejamento, de forma que vá
ao encontro das perspectivas do aluno e promova um maior entendimento por parte do
educador sobre determinadas posturas que possam vir a ocorrer ao longo da atividade
escolar.
Aprender a trabalhar com as experiências prévias dos jovens alunos, aliás,
que estes sejam entendidos como sujeitos culturais e portadores de
biografias originais e não apenas alunos de uma dada instituição. O mito da
intencionalidade pedagógica como a viga mestra da educação não permite a
emergência dos acasos significativos, das surpresas reveladoras, da escuta
do outro e nem permite que alunos e professores corram o risco da
experimentação (CARRANO, 2007, p. 10).

Refletir sobre o concreto torna o argumento mais real, mais prático, ou seja, utilizável
no contexto escolar. Daí a necessidade de partir de algo que acontece, justificando com
fundamentos teóricos, para através do entrelaçamento teoria/prática, ou seja, ação-reflexãoação-reflexão (FREIRE, 1996) poder mostrar que esta proposta pode materializar-se em
outros ambientes de educação.
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4 A ESCOLA E O PROCESSO DE ACOLHIDA: UMA INTERVENÇÃO (IM)POSSÍVEL?
Quando já encerrava a entrevista com a Pedagoga do Programa de Oportunidades e
Direitos Socioeducativo, por alguns minutos ainda permaneci na sala da equipe,
conversando sobre outros temas e observando alguns detalhes que sempre são importantes
em uma pesquisa. Então, adentrou a sala um jovem, solicitando o comprovante que
realizava atividades ali, a fim de levar até a escola onde estudava. O coordenador do
Programa, por sua vez, entregou este ao jovem, que agradeceu e saiu da sala. Minutos
depois, alguém bateu na porta: é o mesmo jovem, contrariado por constar naquele
documento sua passagem pela FASE. Diz que se a escola souber disso, ele seria expulso!
Todos naquela sala pareceram saber o que o jovem estava dizendo, do receio em
abrir, tanto assim, alguns fatos de sua vida à escola. Qual seria a reação da direção,
funcionários e professores ao saberem que ele esteve “preso”? O documento foi refeito, nele
constando apenas que o mesmo realizava atividades no Pão dos Pobres, porque falar em
POD também é falar em FASE.
Existe muito preconceito das escolas e comunidade para aceita-los. A
discriminação é tão forte, que na realização da matrícula, o jovem não fala
que passou pela FASE, fala que é aluno do Pão dos Pobres (Questionário
aplicado a equipe técnica do POD).

Por razões como esta, que infelizmente presenciei, é que procuro colocar em debate
este tema tão relevante: o acolhimento nas escolas. Acolhimento este que deve acontecer
antes mesmo da inserção escolar, quando o aluno, independente da bagagem que traz
consigo, é aceito sem pré-julgamentos, pré-conceitos. Quando esta bagagem servir para
construções positivas no ambiente escolar e não para humilhar um pouco mais o educando,
iniciaremos um processo diferente, do acolhimento.
É importante ressaltar que o ato de acolher deve estender-se a todos os segmentos
da escola, bem como a todo o novo aluno e/ou nova turma, independente da história
pregressa, rótulos e estigmas.
[...] todos os espaços aqui são de acolhimento, mas o refeitório é um lugar
muito rico, [...] aquela coisa mesmo da família onde todos sentam,
conversam. É um lugar muito rico pra gente conhecer mais um pouquinho da
vida deles e até umas coisas que eles não falam assim né, ali saem muito
espontaneamente, então pra nós assim é um lugar muito rico, até para pegar
as falas, porque a gente trabalha a partir das falas (Entrevista Educadora
EPA, realizada em 29/06/2012).

Atuar na escola a partir de falas é fundamental para desenvolver atividades mais
atrativas aos educandos, pois parte de seus relatos e sugestões, do que ele conhece para
em seguida inserir conteúdos formais, tão importantes quanto os anteriores, mas que devem
estar sempre juntos.
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Nesse sentido, o grupo de docentes salienta a importância de considerar a
história de vida e a intencionalidade dos sujeitos ao procurarem a
escolarização, ao pensar a organização metodológica da aula, os critérios
para a seleção dos conteúdos do ensino e as atividades. Os professores
apontam ainda que, ao definirem os conteúdos desenvolvidos na prática
pedagógica [...] no processo de escolarização inicial procuram construir
temáticas a partir da escuta dos alunos (LAFFIN, 2007, p. 103).

Quando a escola, no papel de seus educadores e funcionários em geral, acredita que
os fatores ligados ao meio social, história de vida e interesses dos alunos nada tem a ver
com o ambiente escolar, tão pouco possam ser aproveitadas enquanto aprendizado,
qualquer possibilidade dos educandos verem a escola como um espaço de cumplicidade,
torna-se excluída.
Pra mim foi normal, ficou meio por debaixo dos panos, a escola não sabe.
(Entrevista Adolescente C, 18 anos)

Para os educandos, torna-se natural não revelar alguns fatos de sua vida no espaço
escolar, percebem esta relação de “mistério” como algo habitual, sem maiores problemas,
afinal, para muitos a escola tem o papel exclusivo de ensinar conteúdos. Demandas
voltadas às histórias de vida dos educandos e/ou situações envolvendo a comunidade na
qual a escola está inserida, por exemplo, não fazem parte de seu rol de responsabilidades.
Ao mesmo tempo, avaliam como negativo quando a escola sabe de algumas
situações, no caso das entrevistas realizadas com os jovens egressos da FASE, a questão
da privação de liberdade, já que alguns relatam serem tratados diferentes dos demais
alunos, negativamente, possuindo mais restrições que os colegas.
Tentam colocar mais regras que os outros não tinham, só pra mim.
Não é porque eu já fui preso, que vocês vão me discriminar.
(Entrevista Adolescente B, 17 anos)

Se ao contrário destas restrições, analisássemos as potencialidades que um jovem
possui, como este que deu seu relato, e utilizá-las a favor da escola, sua liderança, perfil
questionador, criticidade, mesmo que voltadas neste momento para aspectos não tão
“aceitáveis”, seria possível contribuir para o desenvolvimento das características do jovem e,
ao mesmo tempo, aproveitá-la no espaço escolar.
A escola espera alunos e o que chega são sujeitos com múltiplas trajetórias e
experiências de vivência do mundo. São jovens que, em sua maioria, estão
aprisionados no espaço e no tempo – presos em seus bairros e incapacitados
para produzirem projetos de futuro. Sujeitos que, por diferentes razões, têm
pouca experiência de circulação pela cidade e se beneficiam pouco ou quase
nada das poucas atividades e redes culturais públicas ofertadas em espaços
centrais e mercantilizados das cidades (CARRANO, 2007, p. 10).

Por estas razões, é comum presenciarmos no espaço escolar situações de
manifestações, reivindicações, muitas vezes utilizando de violência, depredação do espaço
físico e ameaças, lideradas por jovens, isoladamente ou em grupos.
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Alguns equívocos na prática pedagógica no que se refere a juventude ocorre
basicamente por questões que envolvem a estigmatização deste momento da vida,
baseadas em aspectos de senso comum, muitas vezes preconceituosos, que dificultam o
manejo do educador com seus alunos. A intolerância a algumas características da juventude
pode promover o afastamento do educador/educando, impossibilitando a relação
ensino/aprendizagem.
A capacidade de escuta e argumentação são dois recursos fundamentais que
quando deixam de existir provocam situações de violência. É importante que
os educadores percebam isso, pois, muitos dos conflitos mal resolvidos
existentes entre os jovens entre si e entre estes e as instituições são
provocados pelas dificuldades de tradução de sinais que não são decifrados
adequadamente pelos sujeitos envolvidos. É nesta situação que se processa
uma crise de sentidos entre jovens, instituições e sujeitos adultos. As
instituições parecem não perceber que não se pode educar ou negociar
valores na ausência de uma linguagem em comum e de espaços
democráticos onde os conflitos possam ser mediados (CARRANO, 2007, p.
7).

Neste sentido, além do processo de aprendizado de conteúdos programáticos,
devemos atentar para que outros aspectos a escola está formando o aluno jovem e se este
está permanecendo na escola “por obrigação”, por realmente acreditar na importância do
espaço escolar ou se já a abandonou.
[...] a partir do momento que a escola em geral aceita um jovem sem
nenhuma barreira, sem rotulo, sem preconceito, que é uma coisa muito difícil
de acontecer assim, a gente o ser humano tem essa tendência do rotulo [...]
ela vai para o segundo passo que é o mais importante que é trabalhar com
esse jovem [...] (Entrevista Pedagoga do POD, realizada em 21/06/2012).

E o que seria trabalhar com este jovem? Para Laffin (2007, p. 107) significa certa
flexibilidade nas questões que se referem a aspectos metodológicos e curriculares, em
detrimento aos ritmos de aprendizagens e as diferenças em relação a apropriação do
conhecimento. É contemplar todos esses jeitos, do individual para o coletivo, ou seja, numa
prática escolar realizada em grupo deve conter os jeitos de cada um, as expectativas
individuais sem perder de vista a coletividade. Não é tarefa fácil!
Eles mais me ajudaram do que ficaram assim, prejudicando.
As vezes quando tinha que sair mais cedo e mostrava o papel da FASE para
a professora, daí ela me olhava tipo assustada, mas não falava nada.
Tenho certeza que não é a mesma situação em outras escolas.
(Entrevista Jovem D, 20 anos)

O jovem que deu esse relato, afirma que foi acolhido pela escola onde na época
cursava o 3º ano do ensino médio. Antes da internação na FASE, ele já estudava neste
local, uma escola de Educação de Jovens e Adultos privada. Na sua fala, refere que mesmo
percebendo a surpresa no olhar dos professores quando apresentava o documento da
FASE para justificar sua saída antecipada da aula, já que fora reinserido na escola enquanto
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cumpria a Internação Com Possibilidade de Atividade Externa (ICPAE), percebia o esforço
dos mesmos para não transparecer em seus gestos algum ato de desrespeito para com ele.
Porém, reconhece que isso não ocorre em todas as instituições de ensino.
Fato este reforçado pela Pedagoga do POD (entrevista realizada em 21/06/2012),
quando diz:
[...] e a questão assim da aceitação das escolas ultimamente eu não tenho
visto, não tenho ouvido muito estas coisas de reclamação, ai esse guri está
insuportável, o ano passado a gente tinha muito disso sim, mas graças a
deus a gente se desvinculou de algumas escolas em função de algumas
posturas né [...].

Neste relato fica claro que as escolas que estavam apresentando dificuldades com
os adolescentes e jovens egressos da FASE não repensaram a sua atitude, ao contrário,
tiveram que ser desvinculadas do rol de escolas que o Programa realizava os
encaminhamentos. É totalmente compreensível o modo que a equipe encontrou para
“pseudo” resolver a questão: excluindo as instituições da lista de escolas que
encaminhavam os jovens. Mas discorrendo em um âmbito maior, pensando nos demais que
irão espontaneamente nestes lugares e não serão acolhidos, o que fazer?
Devemos nos dar conta que o ato de ensinar não está somente relacionado a
conteúdos programáticos, cumprir horários, regras e manter a ordem da turma/escola.
Ensinar tem a ver com vínculo também, sentimentos. Relações cotidianas e constantes,
como pensa-las friamente? Como se trabalhássemos com objetos, papéis, mesmo sabendo
que para atuar com estes materiais também é preciso sentir.
E por que são também relações de intimidade? Aqui se observa o gesto e a
palavra não programados, enredando o professor e aluno numa convivência
impregnada de calor humano, de sentimentos e não apenas estabelecida em
funções e papéis sociais. [...] Na verdade, a proximidade e convivência
cotidiana faz surgir uma certa liberdade e acolhimento mútuo entre
professores e alunos. Há momentos em que as teias e tons de suas relações
extrapolam os conteúdos e normas escolares, escapando aos figurinos e
regulamentação (TEIXEIRA, 1996, p.188).

Neste sentido, o vínculo se torna peça-chave nos processos de ensinoaprendizagens escolares. E como discutir este assunto sem citar exemplos de que isso dá
certo? Volto a dizer que esta pesquisa foi idealizada na lógica da possibilidade e que por
esta razão que partimos do concreto, do humanamente possível.
Porque os estudantes percebem se temos ou não afeto em relação a eles e o
quanto acreditamos ou não neles. É primordial que se sintam aceitos,
respeitados, e acarinhados (Questionário Educadora EPA).

O Serviço de Acolhimento, Integração e Acompanhamento (SAIA), executado na
Escola Porto Alegre é um dos exemplos de que apostar em estratégias de acolhimento aos
alunos é uma proposta positiva e que gera frutos no ambiente escolar, para todos os
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segmentos. Ele só existe desde 2000 porque de uma atitude de um grupo de educadores da
escola, tornou-se uma metodologia de trabalho, onde através de um projeto foi possível
justificar os aspectos positivos da realização do acolhimento aos educandos em todos os
setores da escola, da alocação de alguns educadores para este segmento escolar (o SAIA é
um serviço nesta escola) que são os responsáveis pelo suporte e manutenção do serviço
tanto internamente, quanto externamente.
Temos que atentar para as mutações de paradigmas que a educação vem lidando ao
longo dos anos e de fato traçar alternativas para qualifica-la. O educador não pode “parar no
tempo”, resistir às transformações da sociedade, querer que o educando atual se adapte a
um ambiente que já não faz mais parte de sua realidade.
Carrano (2007) nos elucida quanto ao conservadorismo e a manutenção das
relações de poder ainda perpetuarem nos espaços escolares. Em contraposição, o gosto
pela mudança que as gerações atuais trazem consigo, provocam embates ferrenhos nas
escolas. Diante disso, destes conflitos impostos por “ransos” e resistências, o que fazer:
repensar a escola ou negar as mudanças?
Mudanças estas que vão além das muralhas da escola e que desta forma, tendo a
responder que se não a repensarmos e a tornarmos mais próxima das pessoas, ela irá à
falência. Porque os sujeitos estão se dando conta que podem ser os protagonistas de sua
trajetória e não marionetes, moldadas para seguir padrões.
Se no passado os jovens transitavam por espaços estriados com as marcas
das imposições dos adultos, hoje, os espaços estão relativamente lisos para
que os jovens imprimam suas próprias marcas. Isso significa dizer que um
dos princípios organizadores dos processos produtores das identidades diz
respeito ao fato dos sujeitos selecionarem as diferenças com as quais
querem ser reconhecidos socialmente. Isso faz com que a identidade seja
muito mais uma escolha do que uma imposição (CARRANO, 2007, p. 6).

Isso quer dizer que cada vez mais devemos primar pela participação do educando
nos processos educativos, torna-lo parte atuante disso, “tem de ser, no fundo, ‘ação cultural’
para a liberdade, por isto mesmo, ação com eles” (FREIRE, 1987, p.54). Deste modo, o
jovem, através de suas contribuições, advindas de todos os lados, seja valorizado,
respeitado, compreendido e o principal, ACOLHIDO. Somente assim, o retorno será
recíproco e o futuro, quem sabe, diferente!
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo,
inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei sempre
gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que não
mentirei escondendo o seu valor porque a inveja de sua presença no mundo
me incomoda e me enraivece. [...] Gosto de ser gente porque a História em
que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de
possibilidades e não de determinismo. Daí que insista tanto na
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problematização do futuro e recuse sua inexoralidade (FREIRE, 1996, p.
52/53).

Refletir sobre o processo de acolhida nas escolas enquanto uma metodologia de
trabalho foi o principal resultado deste estudo. Partir do contexto de jovens que realizam
atividades no Programa de Oportunidades e Direitos Socioeducativo, e que tiveram em seu
rico histórico a passagem pela internação da FASE possibilitou ampliar a discussão acerca
de outras questões inerentes ao público juvenil, visto que ficou evidente outras
necessidades para além do acolhimento escolar.
Porém, importante salientar que num primeiro momento, acolher o educando
significa aceita-lo integralmente. Isso significa despir-nos de nossos pré-julgamentos e
atuarmos a favor do jovem que chega à escola, seja através de encaminhamentos de
serviços como o POD e a FASE, seja pela busca espontânea dele próprio e/ou sua família,
até porque como Freire (1996) já nos elucidou, não somos seres puros, temos nossas
imperfeições também.
Enquanto realizava este trabalho, buscando nas leituras realizadas a conexão com
os relatos e escritas que os atores envolvidos neste processo – pedagogos, assistentes
sociais, psicólogos: sempre educadores! E os jovens – de uma forma muito enriquecedora
me proporcionaram afirmar que não há teoria sem a prática (FREIRE, 1996) e que uma
complementa a outra.
O movimento de problematizar a questão do acolhimento através de uma experiência
inovadora também foi uma aposta de sucesso. Assim, não foi necessário partir daquilo que
poderia acontecer e não ocorre, mas sim daquilo que acontece, mesmo que de forma quase
que personalizada, já que um formato de acolhimento escolar enquanto proposta
metodológica é praticamente inédita em âmbito educacional.
Conhecer um pouco sobre os anseios dos jovens inseridos no POD e saber sua
opinião acerca de como ocorre sua acolhida nas escolas foi de extrema relevância ao longo
deste trabalho. Perceber suas potencialidades, dúvidas e questionamentos enquanto
educandos, indivíduos, cidadãos...meninos/homens foi fundamental para o andamento desta
pesquisa, pois estar mais próxima da realidade destes possibilitou-me quebrar um pouco
com a opinião formada sobre a questão do preconceito e não aceitação dos jovens no
espaço escolar.
Hoje, a escola, de uma maneira geral, não está preparada para receber
alunos com esta peculiaridade, assim como não está preparada para receber
alunos com necessidades especiais e altas habilidades. O que precisamos é
de uma formação acadêmica mais completa, com vivências e bibliografias a
respeito do assunto, espaços para cursos de capacitação, profissionais com
ideias inovadores e com coragem de transformar a educação, ainda
engessada, em uma educação realmente inclusiva (Questionário equipe
técnica do POD).
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Admito que tive dificuldades em não expressar a indignação que sentia quando ao
longo do trabalho iam se afirmando algumas situações de não aceitação dos jovens nas
escolas, principalmente por terem “caído na FASE”, ou seja, histórico de internação por
prática de ato infracional. Busquei salientar que esta é um das muitas faces do preconceito,
que nesta pesquisa representou a todos que de alguma forma, por fatores diversos são
excluídos das escolas antes mesmo de ingressarem enquanto alunos.
A sociedade vê as pessoas que já foram presas, sei lá, acham que as
pessoas não mudam, que vão fazer o mal pra sempre (Relato Adolescente A,
18 anos).

Reconhecer que esta não aceitação, antes de ocorrer nas escolas, ocorre na
sociedade como um todo, através de padronizações ultrapassadas e difíceis de romper, me
fez refletir sobre o processo de reprodução que estão presentes em todos os contextos e do
quanto ainda temos de provocar discussões em relação a este assunto, visto que neste
trabalho, por sua brevidade, não foi possível contemplar de forma ampla.
De qualquer forma, tenho certeza que explanar sobre o acolhimento escolar, além de
ensaiar tantos outros pontos nesta pesquisa promoveu o repensar de muitos, inclusive o
meu, pois pensarmos em aceitar, bem receber enquanto uma atitude (que também é
importante) é diferente de buscarmos o acolhimento enquanto um método, onde
independente da gestão ou do profissional, de suas ideologias e crenças, este será mantido
e aplicado. Assim, poderemos acreditar em um processo educativo e não precisaremos
contar somente com quem acredite que acolher o jovem nos espaços escolares é a maneira
mais respeitosa de convidá-lo a permanecer, a compor.
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O presente artigo é resultado de uma pesquisa com mesmo título e ambicionou
refletir sobre as condições de cumprimento de medidas de privação de liberdade no
Estado de Sergipe na perspectiva de gênero. Para tanto, buscou-se conhecer o perfil
social das adolescentes e jovens que cumprem tais medidas, e com isso oferecer,
além do debate e visibilidade sobre o tema, indicadores e critérios de aprimoramento
para a devida implementação do SINASE e da Lei Federal 12.594/12 no âmbito
estadual.
Conforme os levantamentos já realizados pelo IPEA, “o mundo das internações
é predominantemente masculino”. O mais recente levantamento Nacional confirmou o
mesmo: mais de 94,6 % dos adolescentes que cumprem medida Socioeducativa no
Brasil é do gênero masculino. As internas representam apenas 5,4 % do universo. Em
números absolutos isto significa que, no período entre março de 2008 e abril de 2009,
para cada 100 adolescentes do gênero masculino cumprindo medidas socioeducativas
existiam apenas 5 do gênero feminino nas mesmas condições.
O número reduzido de meninas e jovens no cumprimento das medidas
socioeducativas de certa forma invisibiliza o fenômeno da internação feminina e
dificulta que ações sejam planejadas especificamente para o acompanhamento do
universo feminino. Alguns estudos qualitativos já deram conta de demonstrar que as
adolescentes e jovens têm singularidades e formas de vivenciar a privação de
liberdade bastante distintas dos meninos (ASSIS, 2001), neste caso devendo
prevalecer as recomendações do SINASE e as disposições da Lei 12.594/12 no
sentido de oferecer programas que respeitem as singularidades e as dinâmicas
próprias das diferenças de gênero.
Ademais,

nota-se

a

predominância

no

campo

dos

discursos

e

consequentemente das práticas institucionais, de uma percepção de que as meninas,
embora em menor número e, via de regra, autoras de infrações mais leves, são mais
difíceis de lidar. Ocorre assim, uma dupla estigmatização, como infratora e como
mulher.
A crescente literatura dos anos setenta sobre a posição desigual da mulher no
direito penal que encontra um de seus expoentes em “Women, Crime and
Criminology” (SMART,1976), permite aferir o tratamento dispensado às mulheres e
meninas pelo sistema de justiça penal. Mais que isso, permite identificar que
historicamente, a mulher aparece considerada pelo sistema de justiça penal como uma
pessoa sujeita a tutela, há um conjunto de mecanismos de controle sobre sua
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sexualidade (criminalização do aborto, da prostituição, do adultério) e um conjunto de
estereótipos sobre o feminino (e também sobre sua sexualidade) (ESPINOZA, 2004).
Delitos de prostituição, desordem pública, embriaguez atribuídos às mulheres foram
pouco a pouco associados à debilidade mental, com o efeito de minar as noções de
culpabilidade e responsabilidade de mulheres imputadas.
Antecedentes mais remotos, mas de contundente importância histórica,
evidenciam que a história da criminalização de mulheres e adolescentes é
evidentemente a história do exercício do poder fundado em um direito cujas bases são
inegavelmente patriarcais e machistas (PITCH, 2003).
Sabe-se que a identidade de gênero é construída desde a infância, e a relação
entre os distintos mecanismos de controle social, estabelece desde a infância e
juventude a parcela da população que é selecionada pelo sistema institucional, ou
seja, de assistência social, prevenção e reeducação (SPOSATO, 2007).
Como também assinalou Alessandro Baratta, existe um liame de dependência
entre a seleção de jovens que são remetidos ao sistema de sanções institucionais
(que implicam a intervenção da polícia, dos órgãos judiciários, do direito penal de
menores, etc) e a estratificação social. São justamente os e as adolescentes
provenientes dos estratos sociais mais débeis que assumem os papéis de criminosos
(BARATTA, 2002).
Podemos imaginar, portanto, os contornos que tal seletividade possui em se
tratando de adolescentes meninas, que sofrem dupla penalização. São sancionadas
pela conduta infracional e também por terem infringido regras que pressupõem uma
feminilidade apropriada, ou seja, também por infringir o idealizado papel de filha, irmã,
esposa ou mãe.
Se de um lado há maior incidência de mecanismos de controle extra-penal
sobre as adolescentes, quando se dá a prática da infração, o sistema penal juvenil
tende a reforçar a desigualdade de gênero, adotando tratamentos diferenciados para
condutas similares se praticadas por meninos ou meninas. Constata-se que muitas
vezes, a Justiça Especializada da Infância e Juventude confere um significado distinto
a ser uma jovem ou um jovem infrator.
Em geral, meninas identificadas como problemáticas ou conflitivas, são
também identificadas com o exercício irresponsável da sexualidade e seu
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comportamento sexual acaba sendo utilizado como barômetro de adequação aos
códigos sociais.
A pesquisa de Chesney-Lind e Shelden (1998) sobre o sistema de justiça
juvenil norte-americano revelou em primeiro lugar que as meninas são tratadas
diferentemente pelo sistema de justiça como consequência de um duplo padrão de
comportamento. Frequentemente nos processos se faz referência à atividade sexual
das adolescentes - esta utilização da sexualidade chamou-se de sexualização da
delinquência feminina. Ou seja, para os operadores do sistema parece haver a crença
de que meninas com problemas, são meninas com problemas em sua sexualidade. A
complexidade da questão é evidenciada, contudo, quando percebe-se que muitas
meninas de fato foram vitimas de abusos sexuais e violência familiar. No estudo
mencionado, de dois terços a três quartos das meninas haviam sido abusadas
sexualmente.
Assim como outras etnografias sobre Justiça Juvenil, revelou também que os
operadores do sistema costumam afirmar que é mais difícil trabalhar e lidar com as
meninas que com os meninos. Comumente os problemas da adolescência são
construídos numa perspectiva masculina, o que torna a maior parte dos serviços
dirigidos a atender necessidades masculinas, da mesma forma a grande maioria dos
técnicos, educadores, pedagogos e assistentes sociais não tenham experiência com
meninas.
Soma-se a este cenário, a ideia de que os e as adolescentes sejam objetos da
intervenção do Estado e não reconhecidos como sujeitos de direitos. Esta herança do
positivismo e do menorismo - entendido como o paradigma que sob a égide dos
Códigos de Menores, adota como critério fundamental de punibilidade não a intenção
do sujeito, e sim o perigo que representa para a sociedade, concebendo o delinqüente
como um ser débil e menor, a quem devem ser aplicadas medidas de proteção e tutela
(SPOSATO, 2006) - tem um peso ainda maior em se tratando das meninas, que
sofrem uma dupla vulneração de direitos, como menores de idade e como mulheres.
Com atenção a este fenômeno e um olhar voltado para a execução de medidas
socioeducativas de internação feminina, a pesquisa que deu origem a este artigo
ambicionou refletir sobre as condições de cumprimento de medidas de privação de
liberdade no Estado, sobre quem são estas adolescentes e jovens que cumprem tais
medidas, e com isso oferecer, além do debate e visibilidade sobre o tema, indicadores
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e critérios de aprimoramento para a devida implementação do SINASE e da Lei
Federal 12.594/12 no âmbito estadual.
Como se sabe o processo de normatização do SINASE e recente aprovação da
Lei 12.594/12 evidencia um momento sócio-político de extrema relevância para a
reorganização dos serviços e políticas públicas voltadas aos e às adolescentes em
conflito com a lei no país. Este momento vem exigindo a reorientação de algumas
práticas institucionais, até então cristalizadas em uma lógica ainda tutelar e em alguns
casos altamente repressiva.
Aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), há seis anos de
instituição do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) como
Subsistema do Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente(SGD)
responsável pelo atendimento ao adolescente em conflito com a lei desde o processo
de apuração, aplicação até a execução de medida socioeducativa, e há quatro anos
da entrada em vigor da Lei 12.594/12 vivemos no país um processo de adequação das
políticas e programas de atenção aos e às adolescentes em conflito com a lei, nos três
níveis de governo.
As recomendações do SINASE estruturado como um conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e
administrativo, encontram-se consubstanciadas na recente Lei 12.594/12. Observa-se
a gradativa e progressiva repercussão de tais diretrizes, que cada vez mais devem
operar intensamente seus efeitos, nos Estados e Municípios da federação. É inegável,
portanto, que o processo de adequação e observância dos parâmetros políticos,
pedagógicos, jurídicos e administrativos do SINASE vem exigindo dos gestores
públicos estaduais e também dos demais atores sociais envolvidos no Sistema, o
desenvolvimento de novas habilidades, competências e soluções.
Se de um lado, o tema da adolescência envolvida com a criminalidade ainda
carece de aprofundamento teórico, maiores são os desafios para adicionar uma nova
variável nos estudos clássicos: somar às correlações infração juvenil e crescimento
urbano, infração juvenil e cor, por exemplo, o binômio infração juvenil e gênero,
permitindo um olhar sobre os efeitos específicos que se produzem quando o
destinatário da política socioeducativa e da proteção jurisdicional trata-se de uma
adolescente ou jovem do sexo feminino.
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Vale ressaltar que a obtenção dos dados foi possível através do levantamento
realizado concomitante mente a esta pesquisa pela mesma equipe “Diagnóstico
Rápido das Unidades de Privação de Liberdade de Adolescentes no Estado de
Sergipe”.
A metodologia utilizada contou também, e mais precisamente, com o
levantamento de dados junto à Unidade Feminina de Privação de Liberdade no Estado
de Sergipe, como também entrevistas semi-estruturadas com técnicos, assistentes
sociais e pedagogas responsáveis pelas atividades pedagógicas e educativas a partir
de um roteiro de variáveis que foram objeto de indagações e entrevistas junto aos
atores responsáveis pela gestão e coordenação de atividades pedagógicas das
unidades de privação de liberdade de meninas no âmbito da Fundação Renascer,
objetivando aprofundar algumas questões pertinentes ao funcionamento da Unidade..
Deste conjunto de ações, foi possível sistematizar os primeiros dados que ora se
apresentam.
Diante do material colhido com base no levantamento realizado em Maio de
2013, foi possível verificar que há na Unidade Socioeducativa Feminina Senadora
Maria do Carmo Alves (UNIFEM), seis (06) adolescentes cumprindo medida
socioeducativa. Cinco delas em caráter de internação total e uma em internação
provisória.

FAIXA ETÁRIA
IDADE

QUANTIDADE DE
ADOLESCETES

16 anos

04

17 anos

01

19 anos

01

TOTAL

06

Em porcentagem:
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FAIXA ETÁRIA DAS
ADOLESCENTES
17%

16 anos
17 anos

16%
67%

19 anos

ORIGEM
Os dados relativos aos caracteres geográficos das adolescentes, colhidos em Maio de
2013, nos mostram que há proporcionalidade entre a quantidade de adolescentes
infratoras do interior e da capital sergipana, tendo em vista o quantitativo ser o mesmo
nas duas procedências.

ORIGEM
PROCEDÊNCIA

NÚMERO DE
ADOLESCENTES

CAPITAL

03

INTERIOR

03

Em porcentagem:

Origem das Adolescentes

50%

50%

Capital
Interior
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Depois da observação dos dados, partimos do problema acerca dos efeitos
decorrentes do baixo contingente de adolescentes do sexo feminino em cumprimento
de medidas socioeducativas, especificamente a de internação.
A partir da bibliografia consultada, foi possível notar ser algo comum às
detenções femininas, estejamos no âmbito das prisões de mulheres adultas ou da
internação de meninas adolescentes, a não formulação de uma política específica que
lhe atenda as demandas singulares.
Essa constatação reforçou-se a partir da análise de outras pesquisas e
levantamentos que dão conta da situação das meninas no sistema de justiça e sistema
socioeducativo brasileiro, como é o caso da dissertação do mestrado da Jalusa Silva
Arruda intitulada “Para ver as meninas”: Um Estudo sobre as Adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de internação na CASE/ Salvador3, dentre
outras citadas na bibliografia.
Todavia, percebeu-se que há poucos estudos sobre delinqüência feminina e,
em especial, delinqüência juvenil feminina. Segundo Olga Espinoza4, isso se deve
pela desatenção à mulher e a sua criminalidade, tendo em vista que este público ainda
é muito reduzido se comparado ao masculino.
A priori, foi possível inferir que no âmbito Fundação Renascer, instituição
investigada, tem como maior foco de suas preocupações e de formulação de políticas
e de ações as instituições masculinas, sob o argumento – este muito comum – de que
são as mais cheias e mais difíceis de lidar.
Essa concepção traduz o determinismo trazido da Escola Positiva do Direito
Penal que estigmatizava o comportamento feminino, principalmente durante a
menstruação, pois “era considerado perigoso por estudiosos dessa Escola e, decerto,
se as mulheres menstruam periodicamente, ao menos uma vez por mês toda mulher
era, então, potencialmente perigosa”. (ARRUDA, pág. 48, 2011)
Nesse sentido, toda a violência de gênero historicamente enraizada na nossa
sociedade altamente machista se potencializa quando as mulheres, ou no caso em
3

ARRUDA, Jalusa Silva de. “Para ver as meninas”: um estudo sobre as adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de internação na CASE – Dissertação (mestrado) –
Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Salvador, 2011.
243p.
4
ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo: IBCCRIM,
2004.
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tela, as meninas, cometem ato infracional desviando-se do papel imposto socialmente
ao ingressarem num ambiente majoritariamente masculino. Para Simone de Beauvoir,
“ser mulher [era] herdar um status de desviada, aquele “do outro” [não masculino]”.
É ponto pacífico e reconhecido dentre as estatísticas já levantadas que o
número de mulheres presas é incomparavelmente menor àquele relativo aos homens
na mesma condição. Diante disso, é lugar-comum não mobilizar a máquina do Estado
para pensar e executar políticas direcionadas às mulheres, fazendo-as receber, como
a um produto de “segunda mão”, as políticas pensadas para os homens, bem como os
espaços antes utilizados por eles e hoje insuficientes para sua demanda.
Estas problemáticas, por sua vez, estão intimamente ligadas ao que chamamos
de feminização da pobreza. SPOSATO (2007) aponta pesquisa da Fundação Seade
de 1996 direciona para um atual incremento de lares chefiados por mulheres, estes
geralmente enfrentando as piores condições sociais e econômicas. Outro ponto de
destaque, diretamente relacionado às questões referidas acima, trata das formas de
controle social direcionadas às mulheres, incidindo sobre elas uma série de cobranças
acerca do que é “ser mulher” e do papel que esta deve cumprir na família e na
sociedade.
A literatura aponta ainda, que, dentre as razões que encontram os jovens para
o cometimento de atos infracionais, especialmente a condição de pobreza – aliás, de
desigualdade social gritante em nosso país – associado à concepção de cultura e de
cidadania do consumo. YOKOY (2008) apresenta uma lista de autores que discorrem
sobre o tema e explica a imperatividade do consumo nos dias atuais como um dos
principais motivos para a prática infracional, já que a própria noção de cidadania, e os
direitos constitucionais que a garantem, tais quais saúde, educação e moradia
convertem-se em produtos cujo acesso implica em condições de pagamento,
demarcando ainda mais a distinção e a exclusão social da maioria dos adolescentes
em nosso recorte. O geógrafo Milton Santos diz mais: ao fazer notar o uso do termo
“usuários” nas políticas públicas no Brasil, indica como “ser cidadão” se converte no
poder de usufruto dos serviços, estes sempre tão sucateados.
Em que pese o controle social culturalmente direcionado às mulheres, ainda se
apresenta muito forte, estabelecendo para elas um lugar social diferenciado; refere-se
à instauração de um comando feminino, no qual a mulher é submetida e restringida a
cuidar das tarefas que se alocam no seio do seu lar para a “produção de crianças
saudáveis, que crescerão para serem cidadãos bem ajustados, que aceitam os papéis
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de gênero, são capazes de se beneficiar da educação e contribuir para a sociedade”
(Heidendohn, 1995: 167)5.
Além de sofrerem cobranças mais intensas e serem tomadas por concepções
socialmente arraigadas sobre sua função, o descumprimento deste “seu papel”, o
desvio que as leva ao lugar de encarceramento, lugar eminentemente masculino,
certamente deixam-lhe estigmas profundos; bem mais entranhados do que já
costumam ser nos casos em geral (relativos a homens), justamente por serem elas
mulheres.
Duas categorias cuja incidência de controle social e de tentativa de tutela
sempre foi enorme estão, aqui, unidas em uma só: adolescentes e mulheres. As
meninas em cumprimento de medidas socioeducativas, portanto, carregam uma
história de controle que não pode ser ignorada e que se apresentam na forma de
execução das medidas socioeducativas cumpridas por elas, especialmente quando
internas de instituições totais, pois nestas inevitavelmente se reproduzem valores
socialmente aceitos e profundamente introjetados6.
Miriam Rodrigues Breitman (1999) faz um contraponto interessante, conquanto
finalize seu artigo conforme o que viemos apresentando. A autora aponta que, embora
o direito positivo brasileiro não faça distinção, em termos de punibilidade, entre
homens e mulheres, existiria uma prática tácita de beneficiamento das mulheres,
liberando-as mais comumente, seja pelo seu perfil criminal – já que costumam cometer
crimes de natureza menos gravosa – seja pela própria condição de maternidade, pois
detê-las poderia implicar no agravamento do problema dos “menores”. Assim, este
lugar social da mulher frágil, passiva e subserviente, daria vazão a práticas
diferenciadas em seu benefício, apesar disso tornar o fardo ainda mais pesado
àquelas que, finalmente criminalizadas, não cumpriram esse seu papel social:

Ainda que os órgãos de repressão sejam mais brandos com a mulher,
quando esta pratica um crime, este fato pode gerar
contraditoriamente uma dupla criminalização, por ter sido praticado
por alguém de quem se espera maior conformismo. A mulher
criminosa parece operar uma inversão nos papéis que lhe são
destinados na sociedade, suas práticas aparecem como opostas ao

5

ASSIS, S.G. & CONSTANTINO, P. Filhas do Mundo: infração juvenil feminina no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ,2001, p.31.
6

ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo: IBCCRIM,
2004.
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que se espera delas e se determina para elas. (BREITMAN, 1999, pg.
7
220)

As adolescentes infratoras8, conforme nos apresenta Assis & Constantino
(2001), partiam de uma rejeição absoluta da vida vivida pelas mães; subvertiam os
papéis sociais aprendidos ou reconhecidos ao longo de sua vida, rejeitavam a
domesticação, escolhiam o espaço da rua, para, enfim, se submeter a um
companheiro, engravidar e reproduzir a experiência de “ser mulher” conhecida através
das vidas sofridas de suas mães. De acordo com as autoras, a socialização feminina
das jovens e de suas mães havia sido, portanto, muito bem sucedida, já que cumpria
seu papel de mantê-las no terreno do lar e da família e que garantia àquelas mulheres
que se tornassem objetos destinados a satisfazer o homem, tornando-se, com isso,
inteiras (pg. 79). Tais valores, embora rejeitados, são cotidiana e discretamente
introjetados e posteriormente reproduzidos em suas vivências.
Neste contexto de improvisação, podemos assim dizer, as mulheres não têm
respeitados seus direitos de serem presas em selas separadas por critérios de idade
ou tipo de crime cometido9, por exemplo. A questão do gênero traz consigo outras
dificuldades específicas e geralmente ignoradas, como o fato de seus crimes estarem
geralmente relacionados à criminalização da pobreza (o sistema penal opera aqui
sobre certa seleção de pessoas, geralmente pobres, geralmente negras e, no caso em
debate, mulheres) e, finalmente, o grande sofrimento impingido a elas diante do
escasso número de visitantes e às restrições impostas à visita íntima10, cobrando das
políticas públicas um olhar singularizado para estas mulheres, este hoje inexistente.
Vale dizer, sobre isso, que tratar da medida de internação no Brasil ainda é
tratar de prisionização e encarceramento. Conquanto a prerrogativa da execução das
medidas socioeducativas seja a de que elas tenham um caráter pedagógico, assim
previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - (Lei 8.069/90) e pelo
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) - (Lei 12.594/12), e
respeitando os princípios do superior interesse do adolescente e da condição peculiar
da pessoa em desenvolvimento, tais medidas estão ainda hoje sustentadas por seu
7

BREITMAN, Miriam Rodrigues. Criminalidade Feminina: outra versão dos papéis da
mulher. In: Sociologias: Dossiê Conflitualidades. Programa de Pós-Graduação em Sociologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ano 1, nº1, jan./jun. 199, PP.200223.
8
ASSIS, S.G. & CONSTANTINO, P. Filhas do Mundo: infração juvenil feminina no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001.
9

SPOSATO, Karyna. Mulher e Cárcere – Uma Perspectiva Criminológica. In: Mulher e Direito
Penal/ Coordenadores Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
10
Idem.
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caráter punitivo, cujo teor de vingança social permanece vividamente. Desta forma,
acaba sendo desconsiderada a função de prevenção especial pensada para o sistema
punitivo como um todo, sem a qual há apenas a manutenção de certos estigmas.
Melhor dizendo, sem a “disponibilização de recursos e condições objetivas de inserção
social e comunitária (...) a medida socioeducativa apenas irá reforçar um
etiquetamento, uma estigmatização de delinquente”, e isso vale para o sistema penal
adulto.
CONCLUSÃO
As adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação –
06 em Sergipe – são extrema minoria diante das dezenas de adolescentes do sexo
masculino na Unidade de internação, deixando de ganhar, por isso, a atenção que é
dispendida a eles, implicando em uma maior escuta das demandas dos meninos, uma
maior mobilização para a solução dos seus problemas e uma maior formulação de
políticas pensadas para eles; às meninas, por sua vez, restam cuidados cuja
elaboração não passa por grandes problematizações e nos quais a reprodução de
valores sexistas e de conformação da mulher ganham vazão e legitimidade, pois a
necessidade de controlar as mulheres ainda não mudou.
Nesse viés, percebeu-se a partir da invisibilização desse grupo de infratoras a
necessidade de que se proponham políticas públicas baseadas na “reforma das
relações sociais de sexo e das instituições que as sustêm” (ESPINOZA, pág.75, 2004).
A tentativa de rompimento de sua função social (não só de ser mulher, mas de
ser mulher pobre), de subversão da ordem imposta pela sociedade, parece então dar
um giro sobre si mesmo, levando-as de volta ao seu ponto de partida, ao papel que
lhes era relegado desde o nascimento. O agravante aqui é que não retornam aonde
partiram, mas ganham um incremento de sua estigmatização anterior, já que, não
bastasse ser mulher, pobre e, por vezes, também negra, o descumprimento de seu
papel social previamente programado faz com que recebam um tratamento pensado
para homens, embora homens não sejam.
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MENINAS PERIGOSAS- OS DISCURSOS QUE ESTIGMATIZAM AS
JOVENS MULHERES EM CONFLITO COM A LEI
Paola Bettamio Mendes1
Resumo
O presente artigo tem por objetivo trazer a reflexão sobre os discursos
estigmatizantes na vida das jovens mulheres que entram em conflito com a lei.
Abstract
This article aims to bring the reflection about stigmatizing speeches in the lives
of young women who come into conflict with the law .
Palavras-chave: meninas em conflito com a lei; estigmas; sexismo; medida
socioeducativa de internação e criminologia crítica feminista.
1. Introdução
A "cultura da institucionalização” de jovens e crianças no Brasil é antiga
e desde o tempo da Roda dos Expostos já havia institutos brasileiros para o
exclusivo recolhimento das meninas.
Através de uma comparação de práticas institucionais, de como o
Estado enxergava estas meninas, pode se entender que os institutos de
recolhimento ou de internação sempre se basearam em construções sexistas,
o que reafirma a existência de um discurso estigmatizante de gênero.
As jovens mulheres no Brasil, além do racismo e da distinção de
classe, estão expostas a discriminação específica de seu gênero. O que
garante que o conflito com a lei extrapola os limites da esfera judicial quando
se trata do gênero feminino. A jovem mulher transgressora sofre duplamente a
punição: a da lei e da sociedade. Os estigmas se somam, pois ela não está
somente transgredindo as condutas sociais que são desviantes, mas também
as leis morais que regulam o comportamento de gênero.

1

Mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro.
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Por conseguinte, é necessária, cada dia mais, uma análise sob os
discursos que estigmatizam estas meninas, sob outra ótica que não a machista
e patriarcal, a fim de desconstruir o sexismo no judiciário, nas instituições e
unidades de internação, além de tentar buscar outras formas de sociabilidade,
não mais pautadas no androcentrismo e no punitivismo.
2. Entre o recolhimento à internação: o tratamento destinado às meninas
2.1 O controle sexista do Estado nas práticas de recolhimento e internação
Durante o período colonial, o Brasil reproduz o modelo português no
que diz respeito à criança e ao adolescente. A institucionalização da Roda dos
Expostos2 se torna um grande facilitador para evitar escândalos sobre a origem
duvidosa de crias não desejáveis e, principalmente, para neutralizar o grande
estigma das mulheres gestantes que transgrediam o papel familiar da
sociedade patriarcal, desde então criminalizadas.
E será desde esta época que no Brasil se instaura a “cultura de
institucionalização” (Pilotti e Rizzini,1995) de jovens e crianças. A respeito da
internação feminina, desde o século XVIII, há institutos brasileiros para
exclusivo recolhimento das meninas, de acordo com Rizzini e Rizzini 3.
O ideário das internações ou recolhimento destas meninas sempre
passou por uma forma de controle do Estado sob seus corpos e condutas. Algo
que Foucault nos traz através de uma importante reflexão sobre o que é a
multiplicidade dos corpos individuais e como devem ser vigiados, treinados,
utilizados e, até mesmo, punidos. Sobre isso Foucault diz o seguinte:
Mais precisamente, eu diria isto: a disciplina tenta
reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa
multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que
2

De origem europeia, este dispositivo engenhoso era composto por um cilindro, fechado por um dos
lados, que girava em torno de um eixo e ficava incrustado nos muros dos conventos, com uma
campainha a ser acionada quando uma criança era colocada na roda e esta era girada, de modo que o
“doador” do recém-nascido não fosse visto. Ver em LIMA, João de Deus Alves; MINADEO, Roberto.
Ressocialização de menores infratores: Considerações críticas sobre as medidas socioeducativas de
internação. Disponível em: https://www.ibccrim.org.br/revista_liberdades_artigo/127-ARTIGO #_ftn7 .
Acesso em: 23 jul. 2016 às 17:22.
3
RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e desafios do
presente.Rio de Janeiro: Puc/Rio; Edições Loyola, 2004.
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devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente
punidos. E, depois, a nova tecnologia que se instala se dirige à
multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se
resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao
contrario, uma massa global, afetada por processos de
conjunto que são próprios da vida, que são processos como o
nascimento, a morte, a produção, a doença etc. (FOUCAULT,
1999, p. 291).

Cabe ressaltar, a importância da diferenciação do controle dos corpos
individuais quando feminino e quando masculino. Se para o corpo do homem o
controle deve ser feito através de uma lógica produtiva para o espaço público,
para o corpo da mulher o controle deve ser feito dentro desta mesma lógica,
contudo, no espaço privado.
Isto significa dizer, há diferença no sistema de controle do Estado
quando se trata de gênero e que por consequência haverá uma distinção na
institucionalização deste controle.
Quando falamos do procedimento de internação de jovens e crianças
no Brasil, podemos, historicamente, fazer uma distinção institucional sobre
como o Estado tratava as meninas e os meninos.
Rizzini e Rizzini(2004), destacam como era o tratamento com os
meninos durante o período de recolhimento:
Nove províncias brasileiras instalaram Casas de Educandos
Artífices, onde meninos pobres recebiam instrução primária,
musical e religiosa, além do aprendizado de ofícios mecânicos,
tais como o de sapateiro, alfaiate, marceneiro, carpinteiro, entre
outros. Nas últimas décadas do século, foi introduzido o
aprendizado de tipografia.

E, Rizzini e Rizzini(2004), também descreveram como era o tratamento
com as meninas:
O Colégio da Imaculada Conceição acolheu em espaços
separados as “órfãs brancas” e as “meninas de cor”, fundando
em 1854 o estabelecimento “Órfãs Brancas do Colégio
3
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Imaculada Conceição”, e em 1872, o Orfanato Santa Maria.
Enquanto que o primeiro tinha por finalidade a “formação
religiosa, moral e prática de boas empregadas domésticas e
donas- -de-casa”, o segundo se restringia à “formação de
empregadas domésticas e semelhantes” (Rizzini, Irma: 1993).
Cada categoria ocupando seus espaços físicos e sociais, de
acordo com a rígida hierarquia social da época, com suas
distinções entre livres e escravos, brancos e negros, homens e
mulheres. No século XIX, alguns estabelecimentos passaram a
receber subvenção dos governos provinciais. Nestes asilos,
meninas e moças eram educadas nos misteres do seu sexo, ou
seja, nos trabalhos domésticos e de agulha e na instrução
elementar. O regime conventual seguido por tais instituições
impunha às internas um limitado contato com o exterior. De lá
só podiam sair casadas, com dote garantido pela instituição,
através de legados e doações, ou através do “favor” dos
governos provinciais.

Enquanto o menino era instruído para uma formação educacional mais
ampla, mesmo com as limitações institucionais, a menina recebia a instrução
dogmática para que se tornasse boa mãe, boa dona de casa ou boa
empregada doméstica, entendendo aqui a diferenciação racial na formação
destes processos.
É importante, então, reafirmar que o Estado sempre fez distinção sobre
como iria intervir no controle de meninos e meninas, se baseando sempre nas
construções sexistas da sociedade.
2.2 Os Códigos de 1927 e 1979 e a ausência de uma abordagem de gênero
Na ausência de qualquer lei específica para crianças e adolescentes 4,
e com a influência do pensamento científico punitivo da Escola Positiva,
principalmente de Lombroso, que na época passa a entender a criminalidade
brasileira também como consequência da menoridade abandonada, surge à
necessidade de elaborar um Código de Menores.
4

Até o Código de Menores, em 1927, a criança e o adolescente eram tratados como criminosos comuns.
Ver Vera Malaguti Batista. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. 2. ed. Rio
de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia,2003.
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Com o intuito diferente das Casas dos Expostos, estas novas formas
de controle visavam não só excluir os “menores” sob a guarda do Estado, mas
também trazer de forma mais eficaz a lógica da produção e da moralidade do
trabalho5.
O Código de Menores é promulgado em 1927 apresentando uma
política de assistência e responsabilidade do Estado, onde o Poder Judiciário
se torna o ente hegemônico nas questões sociais referentes à criança e ao
adolescente (SALO DE CARVALHO, 2012).
É a partir do Código de 1927 que passa a ser usado o conceito de
menoridade para definir as crianças e adolescentes que eram abandonadas ou
pervertidas. Adorno(1991) define bem o entendimento do que é o conceito de
menor:
O termo menor de larga utilização no senso comum, na
imprensa e mesmo na pesquisa científica, tem uma origem
pouco nobre. Cunhado, no Brasil, pela medicina legal e
reconhecido pelo direito público para divisar a população entre
responsáveis

e

irresponsáveis,

segundo

o

critério

do

discernimento moral e do desenvolvimento psicológico, seu
emprego generalizou-se para designar um tipo específico de
criança, aquela procedente das classes populares, em situação
de miséria absoluta, expulsa da escola desde tenra idade, que
faz da rua seu habitat e lugar privilegiado de reprodução
cotidiana e imediata de sua existência. Trata-se da criança cuja
existência social e pessoal é reduzida à condição de
menoridade,

passível,

por

conseguinte,

da

intervenção

“saneadora” das instituições policiais de repressão e das
instituições de assistência e de reparação social.

Em 1979, o Brasil passa a adotar a Doutrina da Situação Irregular. Este
sistema proposto era baseado em um modelo em que em nome da proteção do
“menor”, centralizava-se o poder inquisitório na figura do juiz e assim os
problemas dos adolescentes e crianças em situação de pobreza eram

5

Apud Martins, Daniele Comin. Op. cit., p. 65.
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judicializados, gerando uma patologização de conflitos socias (SALO DE
CARVALHO,2012).
A transição entres os Códigos de 1927 e de 1979 ocorre com a criação
da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Importante destacar que a
criação da Funabem foi dada em um momento político de instabilidade
democrática no país por conta da Ditadura Militar de 1964, tendo como
funcionalidade, a violenta repressão contra qualquer manifestação popular
jovem.
Existe uma enorme invisibilidade das meninas nos estudos dos
sistemas socioeducativos que não permite que se possa entender melhor como
era a vida das jovens internadas neste período e nem como se fazia o controle
das mesmas, levantando-se apenas a suposição de que se replicava as
práticas, de forma mais agressiva, descritas no período das Casas de
Expostos.
2.3 O Eca e os seus limites
A promulgação do ECA (Lei 8.069/90) consolida uma grande conquista
pra sociedade brasileira em contraponto as legislações anteriores. As crianças
e adolescentes se tornam sujeitos de direitos e não menores tutelados pela
presença paternalista do Estado. Há a efetiva troca da Doutrina da Situação
Irregular para a Doutrina da Proteção Integral.
Contudo, como afirma Emilio García Méndez, que vai fazer uma
análise mais ampla sobre o debate dos direitos das crianças e adolescentes, o
ECA nascerá no meio de uma dupla crise: a de implementação e a
interpretativa6.
A primeira crise diz respeito à ausência de implementação das políticas
sociais garantidas pelo ECA, tais como o direito à educação, saúde,
alimentação e tantas outras garantias fundamentais. A precariedade no que
tange à implementação deste sistema garantidor de direitos fundamentais irá
se estender nas estruturas institucionais destinadas a acolher a juventude que
cumpre medida socioeducativa em regime aberto, semiaberto e na própria
6

MÉNDEZ in ILANUD et al. (Orgs.) 2006,p.15).
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internação. No último caso, a precariedade na estrutura das unidades de
internação as aproxima cada vez mais dos cárceres e menos do caráter
“educativo”.
A segunda crise, Salo de Carvalho (2012) afirma a direta relação com a
proximidade de conceitos relativos ao “neomenorismo” 7. Neste sentido, afirma
o autor:
O grande dilema enfrentado pelos atores que trabalham com
adolescentes em conflito com a lei está nessa espécie de
interpretação retroativa produzida nas práticas jurídicas, na
qual os direitos são interpretados como concessões ou
benefícios, reintroduzindo-se a lógica inquisitória da doutrina
menorista nos critérios de aplicação das garantias postas no
ECA.

Está segunda crise atinge diretamente a opinião pública,
entendendo que não se pode desassociar da mesma o projeto que segue em
discussão pela redução da maioridade penal.
No que diz respeito ao tratamento dado as meninas, após o ECA,
podemos identificar que grande parte dos estudos, dos dados e das políticas
públicas que tratam o conflito com a lei se baseiam no sexo masculino. O que
tende a favorecer a invisibilidade do envolvimento das meninas. Por
consequência, acaba mascarando ou masculinizando o desvio social tal como
único ao mundo masculino e reafirma a divisão de conduta social através do
sexo.
A pesquisa mais recente sobre o tema foi realizada pelo o CNJ
(Conselho Nacional de Justiça) em parceria com Unicap (Universidade Católica
de Pernambuco). A análise considerou unidades de internação nos estados de
Pernambuco, Pará, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. Com o
tema “Dos espaços aos direitos: A realidade da ressocialização na aplicação
das medidas socioeducativas de internação das adolescentes do sexo feminino
em conflito com a lei nas cinco regiões”, a pesquisa revela que as práticas

7

Práticas novas que reforçam as concepções antigas sobre a Doutrina da Situação Irregular.
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educativas estabelecidas nas unidades de internação não se diferenciam das
realizadas nos processos de acolhimento, descritas no começo do capítulo.
Em todas as unidades visitadas as adolescentes são
corresponsáveis pela realização das tarefas de limpeza,
alimentação e outras que ordinariamente são consideradas
como domésticas. Cada adolescente costuma integrar uma
equipe nas tarefas durante a semana e sabe qual é o seu dia a
partir

do

quadro

organizado

pela

equipe

técnica

e

disponibilizado para elas.

O ciclo que compreende o começo das Casas dos Expostos até as
unidades de internação é marcado por transformações, inclusive de cunho
legislativo. Porém, a forma como as meninas que entram neste sistema são
vistas, tratadas e controladas se mantém. Reproduzido não só a lógica sexista
da educação como reafirmando os estigmas que estas meninas sofrem ao
ingressarem não só nas unidades de internação como no próprio judiciário.
3. Os estigmas das meninas perigosas
3.1.1 A menina perigosa para a ordem social
Quando se trata de meninas que conflitam com a lei os estigmas
sociais não são ignorados, nem no seguimento processual, onde a justiça
deveria ser cega, e nem nas unidades de internação. A menina que transgride
a lei penal não está apenas cometendo um ato infracional estabelecido pelo
ECA, está menina está transgredindo toda a construção social que impõe a ela
o papel de submissa e dócil.
Este discurso que estigmatiza o gênero feminino dentro de desvios
sociais foi alvo de estudos durantes anos. Até a primeira metade do século XX,
as perspectivas que abordavam a gênero e desvios sociais se restringiam ao
debate biopsicológico.
A escola penal, por exemplo, durante o século XVIII, constrói uma
teoria geral sobre crime, através de Cesare Beccaria, mas não se preocupa
com a abordagem de gênero, ignorando por completo a presença de mulheres
na participação de condutas criminosas. Já a escola positiva, com muita
8
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influência em Cesare Lombroso, define as criminosas em três categorias:
criminosa nata, criminosa ocasional e criminosa por paixão.
A criminosa nata era vista por um processo de masculinização, onde se
entendia que a mesma era na verdade uma “meia-mulher” ou “homem
disfarçado8.
A criminosa nata, demonstraria, em suma, uma profunda
tendência a se confundir com o tipo masculino. Esta, pelo
erotismo excessivo, a fraca tendência à maternidade, o prazer
pela vida dissiada, a inteligência, a audácia, a dominação sobre
os seres fracos e sugestionáveis, algumas vezes mesmo pela
força muscular, o gosto excessivo dos exercícios violentos, dos
vícios e mesmos vestes viris reproduz um ou outro traços
masculinos.

A

estes

caracteres

viris

se

juntariam

frequentemente as piores qualidades da psicologia feminina- à
inclinação exagerada à vingança, a astúcia, a crueldade, a
paixão pela aparência, a mentira, formando, assim, topos de
uma perversidade levada ao extremo do limite. (Lombroso e
Ferrero apud Soihet, 1989,p.101).

A criminosa por ocasião era vista enquanto uma mulher normal,
contudo, alguém facilmente influenciável por outrem e por isto praticava o
crime. E por fim, a criminosa por paixão era vista como a mais jovem que
cometia crime motivada por sentimentos bobos, tais como: inveja e ciúmes.
Lombroso foi responsável por perpetuar o estigma das mulheres vilãs quando
entravam na criminalidade, uma dupla transgressão as regras sociais e das
leis.
Atualmente, parte dos estudos que refletem o gênero feminino e os
desvios sociais passa a ter uma perspectiva feminista e social, principalmente
com influência na criminologia crítica. Contudo, tanto o cárcere quanto as
unidades de cumprimento de medida socioeducativa de internação e o próprio
judiciário reproduzem a lógica remetida por Lombroso, onde as mulheres e as
jovens mulheres são transgressoras das leis estabelecidas no ordenamento
8

HELPES, Sintia Soares. Vidas em jogo: um estudo sobre mulheres envolvidas com o tráfico de drogas.
São Paulo: IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 2014.
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jurídico e das leis estabelecidas pela sociedade patriarcal e por isto um grande
perigo para a manutenção das estruturas sociais.
A consequência deste pensamento na vida destas jovens meninas se
dá através deste estigma que é perpetuado, tal qual o da menina perigosa, que
precisa de uma educação rígida que a ensine a ser dócil para que a mesma
volte “ressocializada” para cumprir seu “verdadeiro papel” na sociedade. É
neste sentido que a pesquisa da CNJ 9 mais uma vez traz uma passagem muito
marcante sobre estes estigmas:
[...] infelizmente, saí marcada por uma fala De uma
funcionária dita durante a reunião: ‘Nós esperamos receber
adolescentes “Maria Mãe de Deus”, mas elas estão mais para
“Maria Madalena” com modelos dicotômicos que perpassam
gerações. (Diário de campo – pesquisadora DF)

A manutenção deste estigma acaba por neutralizar as grandes
questões envolvidas na vida destas jovens, tais como a pobreza, o racismo, a
ausência de educação de qualidade e tantas outras questões. Além de
camuflar a grande ausência de políticas públicas para as jovens meninas no
Brasil.
3.1.2 As práticas institucionais que reafirmam os estigmas do papel de gênero
As práticas institucionais estabelecidas pelo Estado para o controle de
meninas, desde a época da Roda dos Expostos, garantem não só a
manutenção das estruturas patriarcais da sociedade como estigmatizam mais
ainda as meninas que são consideradas desviantes.
Durante anos, se afirmava que o gênero feminino não era passível de
certo grau de intelectualidade, cabendo a ele o exclusivo papel da reprodução
e não o da criação. Isto garantiu que as práticas educacionais fossem distintas
entre meninas e meninos. Neste sentido:
O rendimento intelectual que se espera das meninas é sempre
inferior ao que se espera dos meninos, e isto tem sido assim há
9

“Dos espaços aos direitos: A realidade da ressocialização na aplicação das medidas socioeducativas de
internação das adolescentes do sexo feminino em conflito com a lei nas cinco regiões”.
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muitos séculos. As explicações que têm sido dadas são de
todo tipo. Desde pretender uma inferioridade inata da mulher
até assegurar que o pensar pode prejudicá-la, como é o caso,
no século passado, das conclusões extraídas por Edward
Clarke, o qual assegurava que as meninas não deviam ser
pressionadas a estudar porque, se o seu cérebro fosse
obrigado a trabalhar durante a puberdade, esgotar-seia o
sangre necessário na menstruação. (MORENO, 1999, p. 59).

E assim se construiu uma distinção entre o papel da mulher e do
homem na sociedade, sendo aplicada a está construção, adjetivos e
qualificações que pudessem identificar a postura social de ambos. A mulher
como sempre esteve ligada ao privado e ao cuidado foi adjetivada enquanto
frágil, dócil, domesticada e tantas outras qualificações que a remetesse como
subalterna. Por isso, é habitual que as instituições ensinem as meninas a
bordar, a cozinhar, a lavar, passar e todo o ritual das tarefas domésticas.
No caso das meninas que cumprem medida socioeducativa de
internação, o intuito varia entre manter as unidades de internação organizadas
e limpas e reafirmar que o papel da jovem mulher é no privado e não no público
cometendo atos infracionais, intensificando cada vez mais os estigmas das
meninas que não possuem as tais características ditas “femininas”.
De novo a pesquisa10 da CNJ nos traz está reflexão:
Então a distribuição de atividades que envolve limpeza,
organização, são confundidas como regramento disciplinar,
mas que na prática terminam sendo, na medida em que vão
sendo executadas, levarão à punição que consiste em não
receber cigarro. Assim narra uma adolescente:
A4 – É a gente que limpa aqui.
P – Como é essa divisão assim?
A4 – Onti foi a faxina do nosso quarto. Eu lavo a casa [...] aí
onti eu varro aqui (..) onti varri do outro lado.
10

“Dos espaços aos direitos: A realidade da ressocialização na aplicação das medidas socioeducativas de
internação das adolescentes do sexo feminino em conflito com a lei nas cinco regiões”.
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P – Cada dia um quarto fica responsável pela faxina da casa.
A4 – É pela faxina da casa, mai nem era pa ter isso.
P – Por que tu acha?
A4 – Porque a pessoa presa ter que fazer isso
P – Tu num gosta não?
A4 – Não, se pedir. Gostar eu gosto mas né pra ter essas regra
não.
P – É? por que tu acha que não?
A4 – Porque antigamente num tinha essas regras de lavar a
casa quem lavava mermo eram as ADS.
P – Era? e aí porque mudou e passou a ser vocês?
A4 – Porque sei lá [...] eu acho que eles pensam que a gente tá
presa [...]
Uma ASE confirma as tarefas diárias “Tem a faxina da sala.
Cada dia é assim, uma aqui, outra no quarto, no banheiro que
vai fazer lá em baixo, cada uma com seus deveres
enten- desse? cada um tem seu papel a fazer na faxina aqui”
(F6).
Estas atividades são distribuídas entre as adolescentes, sem
contudo serem considera- das peculiaridades de cada uma
delas.

A permanência destas práticas sexistas dentro das unidades de internação
ratifica que o intuito de “ressocializar” estas meninas é para que elas sejam
educadas para a sociedade patriarcal e não sejam um perigo para as
estruturais sociais que compõe a própria divisão sexual do trabalho. O sistema
educacional das unidades de internação é uma forma de penalizar e
regulamentar a conduta de gênero que reafirma mais uma vez o estigma do
gênero feminino.
3.2 A menina negra e pobre só pode ser perigosa
12
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Luiz Tarlei Aragão11 relata que o processo de escravidão brasileiro
criou dois tipos de mães e dois tipos de crias. A mãe negra, ama-de-leite e
babá, a qual o corpo era acessível mas que socialmente não era reconhecida e
a mãe branca, biológica, a qual o corpo não era acessível mas era socialmente
legitimada e reconhecida. Das duas mães distintas saíram duas crias distintas.
A cria da elite brasileira e a cria do estorvo gerado pela escravidão.
Antigamente, o soberano tinha o poder de deixar viver ou fazer morrer.
Atualmente, cabe à inversão deste poder de controle da vida: se faz viver ou se
deixa morrer.12 E é desde o processo pós-escravidão que o Estado brasileiro
adota a medida de deixar as crias da escravidão morrerem. A ausência do
mínimo existencial para estas crias se manterem íntegras demonstra que não
há interesse algum no Brasil de cuidar da infância e juventude negra até os
dias de hoje.
A grande estratificação da juventude negra e pobre aumenta ainda
mais com o racismo institucional que passa a ver como um perigo constante
nos centros urbanos a circulação desta juventude que tem, naturalmente pelas
questões raciais, menos oportunidade de emprego, de educação e de
ascensão econômica.
A medida de internação como forma de ressocialização de jovens
meninas é a reprodução da escolha da privação da liberdade como forma de
solucionar questões sociais, tais como as descritas acima, racismo e pobreza.
Neste

processo

de

“infracionalização”,

as

jovens

negras

já

são

automaticamente vistas como perigosas por serem negras, isto porque há uma
continuidade do processo excludente que é iniciado pelas próprias instituições
que deveriam garantir direitos (BARATTA, 2002). Neste sentido, as meninas as
quais recebem um controle formal maior são as negras, de menor escolaridade
e, consequentemente, pobres13.
3.3 A sexualidade perigosa das meninas
11

Luiz Tarlei Aragão. “Mãe preta, tristeza branca”, in Clínica do social. São Paulo. Ensaios,1991.
Michel Foucault. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976), (trad. de
Maria Ermantina Galvão). São Paulo: Martins Fontes, 2000.
13
O relatório do Panorama ao Jovem, publicado pelo CNJ em 2012, reafirma o caráter racista e classista
do sistema juvenil, que opera de forma seletiva com jovens negras, pobres e moradoras de bairros
periféricos.
12
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O ECA, em seu Artigo 124, VII, garante ao adolescente o direito à
visitação. Contudo, a redação do artigo não traz a especificidade da
possibilidade da visita de caráter íntimo. Sendo apto para a visita qualquer ente
familiar ou amigo do interno.
Já a Lei nº 12.594/201214,posterior ao ECA, em seu Artigo 6815, traz a
possibilidade do adolescente em conflito com a lei, que cumpre medida
socioeducativa de internação, de receber visita de caráter íntimo, quer dizer,
uma visita com o fim de manter relações sexuais com cônjuge ou companheira
com quem tenha estabelecido união estável, a ser exercida no próprio
estabelecimento educacional em que o adolescente encontra-se internado16.
Apesar de ser um direito assegurado por lei, as pesquisas, até então,
demostram que não há implementação da visita íntima em unidades de
internação feminina. Mais uma vez, passagem da pesquisa da CNJ 17:
P – E o seu namorado, que você falou dele, já veio te visitar?
A3 – Nunca, só os meninos que têm esse direito, nós não... O
porquê eu não sei... mas eu acho que os direitos deveriam ser
iguais. [...] Porque, na verdade, a gente tá num lugar, que tipo,
a gente se sente um peixe fora da água, porque é uma unidade
masculina, entendeu? Fica mais difícil pra gente. O certo era
ter uma unidade só para mulheres, entendeu? Porque aqui a
gente não tem direito nenhum. Tudo é eles. Como é que eu
vou dizer... tipo, os meninos tão na vantagem, eles estão em
primeiro lugar. Elespodem receber as mulheres, a gente não
pode. Eles podem visitar os familiares, a gente não pode. A
gente não tem direito de estudar com eles. Como é que vai

14

Lei do SINASE.
Art. 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o
direito à visita íntima. Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela direção do
programa de atendimento, que emitirá documento de identificação, pessoal e intransferível, específico
para a realização da visita íntima.
16
MORAIS,Claudio. O direito da visita íntima na medida de internação. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/31411/o-direito-da-visita-intima-na-medida-de-internacao/3 . Acesso em: 23
jul. 2016 às 17:22.
17
“Dos espaços aos direitos: A realidade da ressocialização na aplicação das medidas socioeducativas de
internação das adolescentes do sexo feminino em conflito com a lei nas cinco regiões”.
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ressocializar separando menino de menina? Só que lá fora tá
todo mundo junto.
P – E quando alguém engravida aqui dentro? Como que
acontece? Você já presenciou isso?
A2 – Na verdade, engravida na rua né, porque a gente não tem
visita íntima. Os meninos têm. Isso é
ridículo, porque eu que já sou maior, é difícil.

Destaca-se, então, que há uma diferenciação do controle do Estado
sob a sexualidade feminina e masculina. Antigamente, este controle era
exercido por meio da Igreja, que desde sempre controlava o ímpeto sexual das
jovens mulheres através de preceitos de culpa e pecado.
Atualmente, podemos entender que há a reprodução da lógica
celibatária para as jovens mulheres nos espaços de controle institucional com a
proibição da visita íntima. As meninas são privadas não só da sua liberdade
como também do afeto e da sexualidade justamente no período de descobertas
do corpo e da sexualidade, através da puberdade.
Sob o olhar das relações homoafetivas que se estabelecem nas
unidades de internação feminina, a pesquisa da CNJ também revela que:
O

relacionamento

homoafetivo

no

interior

das

unidades é bastante comum, embora proibido e passível de
sanções disciplinares. Do ponto de vista da sexualidade e da
identidade de gênero, ainda há muito a ser explorado no que
toca a fenômenos como a homoafetividade transitória, a
heteroafetividade

compulsória,

as

disputas

entre

as

adolescentes pelas chamadas “meninas-menino” e como a
institucionalização nessas unidades moldam esses fenômenos.

Não obstante serem privadas de qualquer visita íntima, estas meninas
não podem pensar em sua própria orientação sexual, pois, caso contrário há,
inclusive, sanções disciplinares para penalizar o afeto entre elas, mostrando
mais uma vez o caráter discriminatório e lesbofóbico destas instituições de
controle do Estado.
15
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A sexualidade feminina sempre foi vista como um tabu para as
instituições tradicionais e não é a toa que se entende como perigosa, pois, a
construção social imposta para mulher sobre o sexo se resume apenas na
reprodução e na heteronormatividade. Qualquer construção diversa desta
ameaça as construções sob as quais se baseiam a tal “família tradicional”.
4. Conclusões
As análises que tangenciam os estudos sobre as meninas que
cumprem medida socioeducativa de internação precisam passar por uma nova
ótica: feminista e crítica sobre o sistema punitivista brasileiro.
As práticas habituais de educação e “ressocialização” nas unidades de
internação não só não possuem um caráter real de reintegração social como
reproduzem reflexões antigas na construção de gênero, o que reafirma os
estigmas patriarcais sob o papel da mulher na sociedade.
É importante desmistificar os discursos estigmatizantes das meninas
jovens que entram em conflito com a lei, sejam os que são gerenciados pelo
machismo e sexismo ou sejam os que dizem respeito a questão racial e da
orientação sexual, para que se possa de fato entender melhor a trajetória
destas meninas e refletir em uma agenda positiva de políticas públicas para as
mesmas.
Por fim, cabe também entender que a política criminal, que baseia a
política de internação juvenil, é uma reprodução da lógica punitivista que pouco
tem interesse em resolver os conflitos sociais. A ideia de reproduzir a privação
da liberdade no sistema de internação pouco parece uma forma de questionar
quais são as verdadeiras questões que atingem a vida destas jovens mulheres,
apenas reproduzir a lógica seletiva do sistema penal.
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1

Entre “meninos” e “monstros”: uma análise do discurso parlamentar sobre infância,
adolescência e maioridade penal

Introdução
A escrita do presente trabalho1 se dá a partir de um olhar para a discussão, na
Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/1993 – a PEC
da Redução da Maioridade Penal –, numa tentativa de compreender, à luz da Análise do
Discurso (AD) de linha francesa, quais sentidos são ali (re)produzidos sobre a criança e o
adolescente em conflito com a lei. Mais do que isso, buscamos identificar de que forma
esses sentidos são mobilizados ou, em outras palavras, que funcionamentos estão
envolvidos no processo de significação. Para tanto, elegemos como corpus os proferimentos
realizados durante a votação, em primeiro turno, da proposição, ocorrida em 30 de junho de
2015.
A PEC 171/1993 prevê a redução da idade mínima de imputabilidade penal de 18
para 16 anos, em casos em que o crime cometido seja considerado grave ou hediondo.
Inserida na pauta de votações da Câmara dos Deputados após 21 anos de tramitação, a
proposta foi, inicialmente, rejeitada pelos parlamentares. Para se chegar à tal resultado
(provisório2, contudo, como se veria no dia seguinte), mais de 90 deputados e deputadas
federais promoveram um intenso debate. Ao todo, 1433 pronunciamentos sobre o tema
foram registrados na ata daquela sessão.
Embora a discussão em torno da redução da maioridade penal tenha

ganhado

destaque na imprensa com a votação da PEC 171/1993, o assunto não é novidade no
âmbito legislativo. Segundo levantamento de Campos (2009), entre 1993 e 2007, 29
Propostas de Emenda à Constituição com objetivo de reduzir a maioridade penal foram
apresentadas ao Congresso Nacional. Entre elas, há divergências com relação à idade
escolhida para fixação da maioridade. Algumas falam em 12 anos, outras em 16 ou 17; há,
ainda, PECs que não estipulam idade mínima, defendendo que a prisão de crianças e
1

Este trabalho é parte da pesquisa em desenvolvimento pela autora, sob orientação da Professora
Doutora Angela Baalbaki, visando à obtenção do título de Mestre em Letras (Área de concentração: Estudos de
Língua), pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
2

No dia 01 de julho, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB/RJ), colocou em
votação uma emenda semelhante ao texto rejeitado na noite anterior. A proposta, dessa vez, foi aprovada em
primeiro (01/07) e segundo (19/08) turnos, seguindo para votação no Senado.
3

Para efeito de análise, consideramos apenas os 140 pronunciamentos efetivamente realizados em
Plenário na noite da votação. Outros três proferimentos foram entregues em escrito pelos parlamentares para que
fossem, posteriormente, incluídos na ata.

2

adolescentes seja autorizada caso a caso, com base na avaliação de um juiz sobre a
capacidade de discernimento do acusado – prática comum até o início do século XX.
Em todos os casos, contudo, não se trata apenas de uma mudança na constituição,
mas de uma disputa entre sentidos sobre o que é ser criança e ser adolescente em nossa
formação social – ou melhor, sobre quem tem direito a ser criança e adolescente em nossa
sociedade. Como aponta Baalbaki (2013, p. 170), a infância (e, aqui, incluímos a
adolescência) “não é uma categoria de conteúdo a ser preenchida, mas uma construção
sócio-histórica”. Logo, infância e adolescência não são noções naturais, mas fruto de um
embate ideológico que se dá no âmbito do discursivo.
No corpus em análise, esse embate atualiza o imaginário sobre a infância e a
adolescência, perpetuando sentidos hegemônicos para esse “ser criança / ser adolescente”
que colocam à margem, apagam o diferente. Entretanto, considerando que “não há ritual
sem falhas” (PÊCHEUX, 1975), assumimos, junto com o autor, que o discurso também se
constitui pelo furo, pela falta, pelo equívoco. É nessas falhas que podemos ver/ler um
emaranhado de dizeres outros, momentaneamente silenciados, mas que continuam na
trama que tece o discurso, ressoando sentidos, resistindo. É em busca desses vestígios na
materialidade linguística que empreendemos nossa análise.
1. Sujeito, sentido, discurso
A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua,
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra
em movimento, prática de linguagem. (ORLANDI, 2009a, p.15)

Fundada pelos estudos do filósofo francês Michel Pêcheux, no fim da década de
1960, a Análise do Discurso a que nos filiamos constitui um lugar teórico que reúne e
interroga aspectos da Linguística, da Psicanálise e do Marxismo. Trata-se de uma “disciplina
de entremeio” que, embora localizada no ponto de encontro entre essas três áreas do saber,
não se confunde com elas.
Com a Linguística, ficamos sabendo que a língua não é transparente (...)
Com o Marxismo ficamos sabendo que a história tem sua materialidade: o
homem faz a história, mas ela não lhe é transparente. Finalmente, com a
Psicanálise é o sujeito que se coloca como tendo sua opacidade: ele não é
transparente nem para si mesmo. (idem, 2010, p.13).

Para a AD, todo dizer, em sua opacidade, carrega em si, além da voz daquele que
enuncia, vozes outras, dizeres diversos em circulação numa dada sociedade. Segundo
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Pêcheux, algo sempre “fala antes, em outro lugar, independentemente”. Ou seja, há uma
memória discursiva, um “já-dito” que possibilita e constitui cada novo dizer. Disso advém,
como nos lembra Orlandi (ibidem, p.21-22) que, embora seja impossível recordar todos os
sentidos já produzidos e reproduzidos sobre determinado assunto (como, por exemplo, a
infância), cada vez que se fala sobre tal assunto essa memória é mobilizada, impregnada
como está na(s) palavra(s).
Assim, podemos afirmar que o sujeito, como concebido pela AD, não se encontra na
origem dos sentidos que (re)produz. De fato, tanto a constituição do sentido como a
constituição do próprio sujeito se dão fora da vontade desse sujeito, num processo que só é
possível na língua, no simbólico. Sentido e sujeito, portanto, não estão dados a priori; ao
contrário, constituem-se ideologicamente.
Em sua releitura da obra de Althusser, Pêcheux (1996, p. 150) retoma a figura da
interpelação ideológica, a partir da qual se torna possível a identificação do sujeito “como
único, insubstituível e idêntico a si mesmo” – um efeito intrinsecamente relacionado a outro:
o da “evidência do sentido”. Para o sujeito, contudo, esse processo está inacessível, ou
seja, na medida em que funciona, a ideologia oculta para o sujeito o seu próprio
funcionamento.
Trazendo essas colocações para o terreno da linguagem, no ponto
específico da materialidade do discurso e do sentido, Pêcheux (1975, p.145)
diz que “os indivíduos são 'interpelados' em sujeitos-falantes (em sujeito de
seu discurso) pelas formações discursivas que representam 'na linguagem'
as formações ideológicas que lhes correspondem”. (BRANDÃO, 2004, p.79)

São as formações discursivas (FD), portanto, que vão determinar o que pode/deve e
o que não pode/deve ser dito no interior de dada formação ideológica. Considerando, com
Pêcheux, que o discurso é efeito de sentido entre interlocutores, temos que esses efeitos
variam conforme a posição sustentada pelos interlocutores e as condições de produção do
discurso. Em outras palavras, um mesmo dizer pode convocar sentidos variados, bem como
dizeres diversos podem produzir um mesmo sentido, de acordo com as formações
discursivas nas quais os sujeitos que participam da enunciação se inscrevem.
Em nosso corpus, identificamos posições de sujeito contraditórias atravessadas por
ao menos duas formações discursivas antagônicas. A primeira, a que chamamos FD1,
retoma a imagem do “menor infrator”, institucionalizada pelos Códigos de Menores de 1927
e 1979. A segunda, FD2, associa a criança e o adolescente em conflito com a lei ao cidadão
em formação – uma imagem marcada pela falta, pela incompletude e, consequentemente,
pela necessidade de proteção por parte do Estado. Como afirma Baalbaki (2013, p. 170), “é
uma criança falada pela insuficiência, por seu caráter incompleto em relação ao ponto
almejado de vir a ser adulto”.
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2. Uma História de muitas infâncias

Como já afirmamos, entendemos a infância e a adolescência não como noções
naturais, mas construções sócio-históricas, ideologicamente determinadas. Assim, não é
possível falar da criança e do adolescente como algo desde sempre já-lá. O que se entende,
hoje, de modo geral, como infância e adolescência é apenas um efeito de sentido entre
tantos outros possíveis, uma construção que tem sua origem no amanhecer da
Modernidade. Em seu livro “História Social da Criança e da Família”, o historiador Philippe
Ariès defende que, durante a Idade Média, a infância não era percebida como uma fase da
vida separada do mundo adulto. A ideia (ou o sentimento, como propõe o autor) da infância
teria, então, surgido junto com as mudanças promovidas pela ascensão da burguesia, a
partir do século XVII.
Pouco a pouco, o mundo moderno produzia um novo espaço para a criança – ao
menos, para a criança burguesa –, que, “reconhecida em especificidades que são suas,
passaria a ser observada, paparicada, mimada e, finalmente, amada” (BOTO, 2002, p.12). A
emergência de um mundo infantil representou, desse modo, para os filhos da burguesia,
uma ruptura em relação à Idade Média, quando apenas os bebês e meninos(as) muito
pequenos(as) recebiam cuidados especiais.
A duração da infância [na Idade Média] era reduzida a seu período mais
frágil, enquanto o filhote do homem não conseguia bastar-se; a criança
então, mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos
adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos. (ARIÈS, 1986, p.10).

Era por meio da relação com os adultos e o trabalho, portanto, que se dava a
transição entre o curto período de infância e a vida adulta medieval. A falta de um interesse
especial daquela sociedade pela criança se refletia até mesmo nas obras de arte do
período. “Até por volta do século XVII, a arte medieval desconhecia a infância ou não
tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse a incompetência ou à falta
de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo”
(ibidem, p.50).
Entre as mudanças promovidas pela ascensão da burguesia e que estão na base,
segundo Ariès, do “sentimento moderno da infância”, a primeira foi o surgimento da noção
de privacidade, que acarretou uma nova forma de entender o núcleo familiar, cada vez
menos vinculado à vida da comunidade. Se, durante a Idade Média, o limite entre o privado
e o público era muito tênue, e a família era uma relação de “solidariedade de linhagem”, na
Modernidade a vida particular se emancipa e os vínculos se tornam cada vez mais restritos,
menos ligados à tradição.
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O apreço pela intimidade se reflete na arquitetura das casas, que começam a ter
ambientes divididos por cômodos. “Compreendida como célula primeira (…), a instância
familiar ganha uma representação diferenciada daquela preponderante até então, fazendo
despontar uma sensibilidade nova e distinta para com a infância e para com as relações
parentais” (BOTO, 2002, p. 22).
Um segundo fator importante nesse processo foi a popularização da escola como
local de formação, espaço onde as crianças seriam preparadas para se tornarem adultos,
mas não adultos quaisquer: homens e mulheres desenhados para a máxima produtividade,
“corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’”.
A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de
utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de
obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por
um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumentar; e
inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz
dela uma relação de sujeição estrita. (FOUCAULT, 2008, p.119)

Escola que se torna espaço de disciplina, de controle. Como afirma Boto (op.cit.,
2002, p.31), “a criança que o colégio compõe é um espécime particular de menino: sempre
vigiado; sempre ameaçado, consequentemente, amedrontado”.
É

também

na

Modernidade

que

o

ensino,

antes

individualizado,

passa

progressivamente a se tornar coletivo, por meio de uma estrutura de classes divididas pelo
nível de conhecimento e idade dos alunos; da sistematização de castigos e recompensas; e
de uma distribuição rigorosa do tempo entre aulas e intervalos. Ainda segundo Foucault
(op.cit, 2008, p. 126), a escola como instituição disciplinar “organizou uma nova economia
do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar,
mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar”.
A esses dois aspectos – a noção de privacidade e o fortalecimento da escola –,
Santos (2007, p. 231) inclui um terceiro: o desenvolvimento de novas especialidades
científicas relacionadas ao mundo infantil. Entre elas, o autor cita a Pedagogia, com suas
tecnologias de ensino e aprendizagem, e a Pediatria, que ajudou a reduzir as então
elevadas taxas de mortalidade infantil.
2.1 Filhos de ninguém, donos de nada4

Enquanto os filhos das classes dominantes ocupavam cada vez mais o centro das
preocupações sociais – vistos, então, como uma promessa de futuro, e contando com uma
4

Título adaptado do poema “Os ninguéns”, de Eduardo Galeano, publicado em “O livro das abraços” (2005,
p.71)
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rede de saberes dedicados ao seu cuidado –, à infância pobre não era permitido acesso a
esse lugar privilegiado. No Brasil, com a proclamação da República e o crescimento das
cidades, a divisão das crianças a partir de suas classes sociais ficou ainda mais nítida.
Conforme lembra Baalbaki (2014, p. 276):
Os filhos do escravismo, com o final deste, transformaram-se em “dejetos”
que encheram as ruas. “Os meninos das ruas tornaram-se ‘meninos de rua’”
(SANTOS, 2004, p. 229), enquanto que os filhos das classes mais
abastadas eram educados nas escolas e teriam um futuro promissor. A
imagem de criança pobre, abandonada era construída. Essa criança passou
a ser vista como potencialmente perigosa, um futuro delinquente. (grifos
nossos)

Assim, ao menos desde o fim do século XIX, a infância nas/das ruas das cidades
brasileiras, uma infância pobre e majoritariamente negra, aparece associada a sentidos de
delinquência, rebeldia e desordem. São os “pequenos mendigos, vadios, viciosos,
abandonados” (SANTOS, 2004, p.225), muitos dos quais eram levados para prisões
comuns, até o fim do século XIX, ou, depois, com o advento das leis voltadas para os
“menores”, aos institutos de correção e internatos. A rua, o ócio e tudo mais que não se
enquadrasse na lógica de produção capitalista era considerado sinônimo “de perigo social”
(PASSETTI, 2004, p. 369).
Nas casas de correção, crianças e adolescentes eram submetidos a trabalhos fabris
ou agrícolas, em expedientes que começavam muito cedo e se estendiam por grande parte
do dia. De acordo com o Código Criminal de 1890, poderiam ser encaminhadas para essas
instituições as crianças maiores de 9 e menores de 14 anos, que tivessem cometido alguma
infração e, segundo a autoridade judicial, possuíssem discernimento quanto aos seus atos;
e adolescentes/jovens maiores de 14 anos condenados como “vadios”, “vagabundos” ou
“capoeiras”.
Pela chamada pedagogia do trabalho, defendia-se que a inserção dos “menores” em
uma ocupação seria o caminho que os recuperaria da delinquência. Tal memória discursiva
ressoa em alguns proferimentos que analisamos neste trabalho e que, inscritos em FD1,
dão a ver no discurso parlamentar uma oposição entre dois eixos parafrásticos: o da
criança/adolescente que produz (ou seja, estuda, trabalha, “contribui para o país”) e o da
criança/adolescente que viola a lei.
Em 1924, foi publicado o primeiro documento internacional em defesa dos direitos da
criança: a Declaração de Genebra. Três anos mais tarde, surgiria a primeira legislação
específica para a infância no Brasil: o Código de Menores de 1927. Em seu artigo 1 o, que
recortamos e apresentamos abaixo como sequência discursiva, é possível observar,
entretanto, que não se fala sobre os direitos da criança/adolescente, mas sobre uma certa
infância/adolescência, para quem as medidas da legislação estavam destinadas.
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SD1 – Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver
menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás medidas
de assistencia e protecção contidas neste Codigo5.
A lei não se dirigia a todos os brasileiros menores de 18 anos, mas a apenas parte
desse grupo. Dessa forma, foi preciso saturar os sentidos possíveis para o item lexical
“menores” de modo que ele pudesse participar coerentemente de SD1, a partir do quadro
ideológico de FD1. Tal saturação se dá, neste caso, por meio dos adjetivos “abandonados” e
“delinquentes”, justapostos ao substantivo em um processo de determinação discursiva.
Assim, o menor de quem (e para quem) se fala em SD1 não pode ser aquele que
estuda, que trabalha, que tem família e uma situação econômica privilegiada. Por meio da
determinação discursiva, tais sentidos são apagados, dando a ver apenas o menor
“abandonado” e “delinquente”: sentidos que fazem ressoar o imaginário sobre aquela
infância/adolescência nas/das ruas das cidades. Como resume Bandera (2013)6:
“abandonados e delinquentes, na prática, eram quase sempre as crianças e adolescentes
não-brancas, de lares pobres, ou sem lar, frequentadores de ambientes tidos como
marginais, de baixa ou sem escolaridade”.
Interessante é notar também que, ao longo do Código de Menores de 1927,
inúmeros artigos versavam sobre a punição aos menores diante de condutas consideradas
inadequadas (vadiagem, libertinagem, mendicância, prática de crimes ou contravenção etc.).
Em SD1, porém, a função punitiva da legislação sofre um apagamento; o código se
apresenta apenas como um instrumento de “proteção” e “assistência”. Um silêncio que se
atualiza no Código de Menores de 19797, sancionado pelo presidente João Figueiredo,
durante a Ditadura Militar. Neste caso, porém, a lei se apresentava de modo diferente: como
ferramenta de “assistência, proteção e vigilância” a menores “em situação irregular”.
Mas quem seriam essas crianças e adolescentes em situação irregular? A lei
assinalava alguns exemplos: eram aqueles que frequentavam locais contrários aos bons
costumes; os menores abandonados; os que apresentavam desvios de conduta etc. O

5

Disponível em:
Consultado em 05/05/2016

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943Aimpressao.htm.

6

Artigo publicado na Revista Âmbito Jurídico, disponível no endereço: http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13436&revista_caderno=12.
Acessado
em
22/08/2016.
7

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697impressao.htm. Consultado
em 05/05/2016.
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Código também apontava que, na aplicação da lei, seriam levados em conta o contexto
socioeconômico e cultural dos acusados e de seus familiares.
Novamente, a infância/adolescência a que se aplicava a sanção do Estado era
aquela que (sobre)vive à margem, associada a sentidos de delinquência. Cabe, assim, outro
questionamento: a quem se destinam a proteção e a assistência anunciadas por estas leis?
Trata-se, de fato, de uma proteção às crianças e adolescentes em “situação irregular” ou de
uma proteção à sociedade contra essas crianças e adolescentes, em sua maioria negros e
pobres, percebidos como potencialmente perigosos? Acreditamos, a partir do percurso de
análise empreendido, que a proteção do Estado não estava destinada a essa
infância/adolescência marginalizada, mas à outra: aquela educada e cuidada com vistas à
formação dos futuros adultos de bem.
Ao falar sobre o funcionamento do aparelho penitenciário, Foucault distingue a noção
de delinquente da de infrator. Segundo o autor, enquanto este é caracterizado pelo crime ou
infração cometidos, aquele é reconhecido por características que dizem respeito a sua
própria história de vida.
Por trás do infrator a quem o inquérito dos fatos pode atribuir a
responsabilidade de um delito, revela-se o caráter delinquente cuja lenta
formação transparece na investigação biográfica. A introdução do
“biográfico” é importante na história da penalidade. Porque ele faz existir o
“criminoso” antes do crime e, num raciocínio-limite, fora deste. (FOUCAULT,
2008, p.210-211)

Deslocando a definição apresentada por Foucault para nossa análise, ousamos dizer
que, nas legislações em questão, a violação da lei não é condição suficiente ou necessária
para que a criança ou o adolescente sejam apontados como delinquentes. Antes, é a sua
história de vida – onde nasceu, sua situação socioeconômica, sua escolaridade, sua cor de
pele etc. – que vai informar se eles devem ou não ser alvo das medidas de prevenção e
combate à criminalidade. São os filhos de ninguém, os donos de nada, conforme
trazemos no título dessa seção, a partir de um poema do escritor uruguaio Eduardo
Galeano. Crianças consideradas como “monstros”, desumanizadas, segregadas. Como
afirma Orlandi (2009b, p.227), “a segregação tem um sentido mais forte: segregado é aquele
que não tem direito de existir. É o sujeito à extinção”.
Encontramos essas relações de segregação (re)produzidas em nosso corpus. Nos
pronunciamentos inscritos em FD1, a criança e o adolescente em conflito com a lei são
falados como sujeitos fora do possível da infância/adolescência, ou, indo além, sujeitos fora
de uma possibilidade de existência em nossa formação social. Ainda nas palavras de
Orlandi (ibidem, p. 229), “assombrados pela falta, pelo sem lugar, esses sujeitos vivem em
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cheio o sem-sentido, balançados de um lado para outro na sua insignificância para a
sociedade e para a história”.
No fio do discurso parlamentar em análise, especialmente nos proferimentos
inscritos em FD1, uma das formas de construção da exclusão/segregação é a oposição
entre a criança e o adolescente em conflito com a lei e outras posições de sujeito
consideradas possíveis (e aceitas), em nossa sociedade. Na materialidade linguística, tal
oposição aparece discursivamente marcada por diferentes funcionamentos, tais como a
negação, a determinação e a designação. Para efeitos de análise, daremos ênfase ao
funcionamento da negação, neste trabalho.

3 Negar também é dizer
Partimos, aqui, do conceito de “negação polêmica” conforme apresentado por
Indursky (1990)8, a partir da releitura que a autora propõe, à luz da Análise do Discurso, da
função polêmica da negação de Ducrot. Se, para o autor, a negação polêmica era entendida
como confronto entre dois enunciadores antagônicos, na AD esse conceito se desloca de
uma relação entre sujeitos para uma relação entre posições de sujeito inscritas em FDs
antagônicas.
Logo, por meio dessa modalidade negativa, temos a mobilização, pelo discurso
afetado por FD1, de enunciados de uma formação discursiva antagônica (no nosso caso, a
FD protestista ou FD2). Incorporados ao discurso de FD1 como seu contrário, esses
enunciados são, então, refutados. Trata-se, portanto, de um funcionamento que permite
“evidenciar o caráter constitutivamente heterogêneo do discurso” (idem, 2013, p.261), ou
seja, o Mesmo e o Outro são constitutivos do dizer.
Para compreendermos melhor o funcionamento da negação polêmica em nosso
corpus,

recortamos

e apresentamos

abaixo

sequências

discursivas

retiradas

de

proferimentos parlamentares realizados durante a votação da PEC 171/1993.
SD2 – Se reduzirmos a maioridade penal hoje, nós não vamos buscar nenhum aluno
em banco de faculdade para colocar na cadeia; nós não vamos buscar nenhum
adolescente no banco de uma igreja para colocar na cadeia; nós vamos buscar
criminosos, esses, sim, porque o lugar deles é na cadeia!

8

No livro “A fala dos quarteis e as outras vozes” (2013), Indursky retoma a noção de negação polêmica,
passando a denominá-la negação externa, por tratar-se da negação do discurso afetado por outra formação
discursiva. À negação externa, opõe-se a negação interna, modalidade em que o que é negado faz parte do
possível (mas não desejável) dentro da própria FD.
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SD3 - (...) porque cada vida que nós perdemos, de pessoas de bem, salvando ou
tentando recuperar um menor – tentando recuperar um menor – não vale esse
esforço!

Na sequência discursiva SD2, temos uma oposição entre criminosos, de um lado, e
alunos e religiosos, do outro, construída discursivamente por meio da negação polêmica.
Retoma-se, aqui, sentidos que circulam no interdiscurso, historicamente, em torno das
mesmas famílias parafrásticas que encontramos já nos códigos de menores de 1927 e
1979: criança/adolescente que produz x criança/adolescente que viola a lei. Tem-se, dessa
forma, uma perpetuação de sentidos dominantes para o “menor infrator”: o vadio; aquele
que, fora da escola, nas ruas, não será forjado para se tornar cidadão; aquele que não tem
crença, não tem família, aquele que está fora da possibilidade do ser criança/adolescente.
Mais uma vez, são os filhos de ninguém, aqueles que, longe de uma infância tida como
promessa de futuro, estão desde sempre já associados à criminalidade.
Ao analisar o discurso de divulgação científica para crianças, Baalbaki (2010, p.227)
aponta a relação tensa entre dois eixos parafrásticos presentes em seu corpus: o dos
“cientistas de amanhã” e o dos “criminosos de amanhã”. Sobre esse embate na mobilização
de sentidos para o futuro da criança, a autora nos diz que:
Por meio das formas de inscrição da história na linguagem, é possível
entrever os processos discursivos que homogeneízam a memória, ou
melhor, que atuam na perpetuação e cristalização de determinados sentidos
sobre o futuro da infância em detrimento de outros.

Nos proferimentos inscritos em FD1, entretanto, encontramos um funcionamento
diferente, onde a tensão se constrói não em torno do confronto entre dois sentidos sobre o
futuro da infância, mas, sim, em função do apagamento de uma possibilidade de futuro para
a criança e o adolescente em conflito com a lei. O “criminoso de amanhã” dá lugar ao desde
sempre já criminoso, não apenas marcado pela “impossibilidade de um vir-a-ser”, mas já
inscrito neste “'não-ser cidadão' em nossa sociedade” (MEDEIROS, 2011, p.211).
O “menor”, cuja vida não tem o mesmo valor da vida das “pessoas de bem”, como
vemos em SD3, reforçando a oposição entre quem tem e quem não tem direito a existir.
Segregados, excluídos, tem-se que não vale a pena investir na vida dessas
crianças/adolescentes que cometeram (ou estariam “fadados(as)” a cometer?) crimes,
infrações contra a lei. São vidas que “não valem o esforço”.
Nas duas sequências discursivas, observamos, conforme já apresentado, a
incorporação no fio do discurso de FD1 de enunciados de FD2, ainda que para sua
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subsequente refutação. Estes enunciados, contudo, aparecem implicitados. Procedemos,
aqui, ainda seguindo a metodologia utilizada por Indursky, à transformação da negação em
afirmação, tentando fazer ver esse discurso-outro. Tal transformação resultará em
enunciados semelhantes aos produzidos por posições de sujeito inscritas em FD2.
SD2b

–

Se

reduzirmos

a

maioridade

penal

hoje,

nós

vamos

retirar

as

crianças/adolescentes dos bancos das escolas/faculdades, dos bancos das igrejas
para colocá-las na cadeia. Lugar de criança/adolescente não é na cadeia.

SD3b – (...) salvar ou tentar recuperar um menor vale esse esforço!

Observando-se

os

pares

SD2/SD2b

e

SD3/SD3b,

temos

um

“efeito

de

complementaridade”, em que o dito nos enunciados transformados é o não-dito negado nos
enunciados iniciais. Nessa complementaridade, FD1 e FD2 constituem-se de forma mútua,
ou ainda, delimitam uma “fronteira entre contrários que se excluem” (Indursky, 2013, p. 269).

Consideramos,

aqui,

que

FD1

e

FD2

estão

discursivamente associadas,

respectivamente, a posições de sujeito favoráveis e contrárias à PEC 171/1993. Posições,
portanto, irreconciliáveis. Logo, é na negação do discurso-outro que o dizer de FD1 pode
produzir para si um efeito de verdade. Como afirma Indursky, é na função de “falsificador do
discurso-outro” (ibidem, p. 271), que as FDs se constituem e subsistem.
Nem sempre, contudo, a negação do discurso-outro envolve a tomada desse outro
como não-dito. Vejamos a sequência discursiva abaixo.
SD4 – Não estamos falando de meninos. Estamos falando de marginais, bandidos,
homicidas, estupradores, sequestradores, e por aí vai, e não desses “garotos” de que
estão falando ali na tribuna do lado contrário.

Da mesma forma que em SD2 e SD3, temos a negação polêmica (re)produzindo, no
discurso, a oposição entre: criança/adolescente que viola a lei – e que, aqui, aparece sob
outras designações (marginais, bandidos, homicidas, estupradores, sequestradores) – e
criança/adolescente que produz (meninos, garotos). Nesta sequência discursiva, entretanto,
procedendo â transformação da negação em afirmação, encontramos explícitos na
materialidade enunciados que marcam duas posições de sujeito, afetadas por FDs
antagônicas, conforme mostramos abaixo:
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FD2 - Estamos falando de meninos

Ñ

não...

FD1 - Estamos falando de marginais,
bandidos, homicidas, estupradores,
sequestradores...
Temos, assim, a presença de um enunciado afetado por FD2 (“estamos falando de
meninos”) que é negado. Não se trata, contudo, apenas de negar FD2, como em SD2 e
SD3, mas de redirecionar a argumentação para o dizível em FD1 (“Estamos falando de
marginais, bandidos...”). A sequência discursiva em análise, portanto, apresenta o que
Indursky chama, retomando o conceito de Courtine (1982), de “enunciado dividido”.
Ou seja, sob essa aparente unidade, trata-se de um enunciado dividido,
dado que veicula em seu interior dois enunciados contrários afetados por
FDs antagônicas e indicadoras de posições de sujeito inconciliáveis. Esse
enunciado divide-se entre essas posições, e essa divisão é revelada pela
presença do não, cuja função é fazer a reversão de FD2 para FD1,
revelando, essa divisão, conflito e tensão no interior do enunciado.
(INDURSKY, 2013, p. 272)

Outro funcionamento interessante nesta sequência discursiva envolve o item lexical
“garotos”, separado do restante da sequência discursiva por aspas. Ao demarcar um espaço
para o diferente, o sujeito de FD1 insere o dizer do outro na sequência discursiva. Trata-se
do que Authier-Revuz, em seus estudos sobre as heterogeneidades enunciativas, define
como “heterogeneidade mostrada”9.
Ao mesmo tempo em que delimita a inserção do outro na cadeia discursiva, a
heterogeneidade mostrada remete ao exterior do discurso, produzindo o que a autora
chama de dupla designação. “Uma dupla designação é assim operada pelas formas da
heterogeneidade mostrada: a de um lugar para um fragmento de estatuto diferente na
linearidade da cadeia e a de uma alteridade a que o fragmento remete” (AUTHIER-REVUZ,
1990, p. 30).
Na relação polêmica estabelecida entre FD1 e FD2, contudo, o dizer de FD2 só pode
ser convocado para ser refutado, conforme já verificamos nos funcionamentos descritos
9

Entre as formas da heterogeneidade mostrada, segundo a autora, estão o discurso direto, as aspas, a

ironia, o discurso indireto livre, entre outras.
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anteriormente. Assim, ao remeter a essa alteridade de que fala Authier-Revuz, o substantivo
“garotos” é resignificado, produzindo efeitos de sentido pelos quais desqualifica-se o dizer
do sujeito inscrito em FD2 e reforça-se o efeito de verdade que o sujeito de FD1 busca
atribuir ao seu discurso.
Palavras finais
A infância não é um tempo, não é uma idade, uma colecção de memórias. A
10
infância é quando ainda não é demasiado tarde. (Mia Couto )

Nosso trabalho buscou demonstrar como os sentidos sobre a criança e o
adolescente em conflito com a lei, em circulação em nossa formação social, são
(re)produzidos – ou silenciados – no discurso parlamentar, a partir da análise de
proferimentos realizados durante a votação da PEC 171/1993. Para tanto, alguns
funcionamentos se mostraram produtivos, especialmente a negação polêmica.
No embate entre as duas formações discursivas que delimitam o dizível e o não
dizível nos enunciados analisados, percebemos a perpetuação de sentidos hegemônicos
para essa infância/adolescência em conflito com a lei, que convocam

na memória

discursiva as imagens do “menor infrator”, do “menor em situação irregular” –
institucionalizados, respectivamente, pelos códigos de menores de 1927 e 1979 – e, antes
ainda, dos pequenos vadios e delinquentes nas/das ruas das grandes cidades.
São crianças/adolescentes para quem o possível da infância/adolescência não é
esse de que nos fala Mia Couto. Enquanto para a criança/adolescente que produz (os
futuros cidadãos de bem) ainda não é demasiado tarde – para aprender, para brincar, para
se encantar, para errar, para o que quer que seja –, para essa outra infância/adolescência,
excluída de uma possibilidade de futuro, talvez, sim, seja tarde... São crianças/adolescentes
excluídos, segregados, seja pelo conflito com a lei, seja por sua origem socioeconômica.
Crianças/adolescentes falados(as) como sujeitos que não brincam, não estudam,
não frequentam a igreja, não estão nas faculdades, não são meninos e garotos, não são
nem mesmo crianças/adolescentes – ou, ainda, são "monstros", como aparece em outras
formulações no discurso parlamentar analisado.
Logo, sujeitos que devem ser julgados como adultos; estão (ou deveriam estar, por
meio da redução da maioridade penal) fora da proteção prevista pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).

10

“E se Obama Fosse africano?” (2011).
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