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RESUMO
Esta pesquisa surgiu a partir de inquietações geradas ao longo da minha experiência
acadêmica e profissional com adolescentes autores de atos infracionais. A questão da infância
e adolescência nem sempre foi considerada uma pauta importante para a sociedade e para o
Estado, havendo para essa parcela da população uma série de violações de direitos, sobretudo
no que se refere à legislação. A partir de movimentos sociais que lutavam em prol da garantia
de direitos de crianças e adolescentes, foi construído e aprovado em 1990, o Estatuto da
Criança e do Adolescente que, além de regulamentar o que estabelece a Constituição Federal
sobre os direitos fundamentais, define regras para a responsabilização jurídica de adolescentes
autores de ato infracional, especificadas por meio das medidas socioeducativas. Associado a
essa legislação, mais recentemente, foi aprovado o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, que estabelece a regulamentação desse atendimento, conforme definido pelo
Estatuto, além de fiscalizar e orientar a execução adequada das medidas. Apesar de termos
uma lei específica para tratar da infração juvenil, verificou-se que tanto o Estatuto quanto o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo não elucidam como o adolescente autor de
ato infracional se responsabiliza para além do cumprimento da medida. Em face disso, o
objetivo desta pesquisa dissertativa foi analisar os sentidos sobre responsabilização juvenil
produzidos por adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Para isso, o percurso
metodológico desta pesquisa teve um caráter qualitativo, utilizando-se do procedimento de
entrevista narrativa (BRUNNER, 2013) com adolescentes que estavam em cumprimento de
medida socioeducativa no Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Ao todo,
foram entrevistados seis adolescentes que cumpriram medida no referido equipamento, além
da realização de uma oficina temática. A análise do corpus da pesquisa se deu sob a
perspectiva Histórico-Cultural, a partir de uma análise interpretativa que nos permitiu a
compreensão dos sentidos produzidos pelos adolescentes participantes da pesquisa acerca do
processo de responsabilização juvenil, além de ter possibilitado uma (re)elaboração dos
significados e sentidos que eles produziam sobre essa experiência. Os sentidos de
responsabilização produzidos pelos jovens se apresentaram atrelados à processos punitivos,
onde a violência institucional se mostrou como uma das principais intervenções travestidas de
responsabilização. As considerações finais demonstram que o processo de responsabilização
juvenil não é algo que está posto nas legislações, ele deve ser construído junto com o
adolescente, no momento em que este cumpre medida socioeducativa. Para tanto, é necessário
que o sistema socioeducativo ofereça um espaço em que o sujeito possa se posicionar diante
de suas experiências de maneira consciente para, então, elaborar reflexões que fortaleçam sua
cidadania.
Palavras-chave: Medida socioeducativa; Responsabilização juvenil; Psicologia Histórico
Cultural.

ABSTRACT
This research arose from concerns generated throughout my academic and professional
experience with adolescents who committed infraction acts. The question of childhood and
adolescence was not always considered an important agenda to society and to State, there
being for this part of population a series of violations of rights, mainly what refers to
legislation. From social movements, who fought for guarantee children and adolescents'
rights, was made and approved in 1990 the Child and Adolescent Statute that, besides
regulating what is established in the Federal Constitution about human rights, defines rules to
juridical accountability of adolescents who commit infractions, specified by socio-educational
measures. Associated with this legislation, more recently, was approved the National System
of Socio-Educational Attendance, which establishes the regulation of this attendance, as
defined by the Statute, in addition to supervising and guiding the proper execution of the
measures. Although we have a specific law to treat juvenile infraction, it was verified
that both the Statute and the National System of Socio-Educational Attendance do not
elucidate how adolescent author of an infraction act takes responsibility beyond the
compliance with the socio-educational measure. In face of that, this dissertative study aimed
to analyze the meanings about juvenile accountability produced by adolescents undergoing
social-educational measure. To this, the methodological path of this research had a qualitative
character, using the procedure of narrative interview (Brunner, 2013) with adolescents who
were undergoing socio-educational measure in the Center of Specialized Reference of Social
Assistance. Were interviewed, in total, six adolescents undergoing social-educational measure
in the said institution and also a thematic workshop was made. The analysis of the corpus of
the research was made under a Cultural-Historical perspective, from an interpretative analysis
that allowed us to understand the meaning produced by the adolescents who participated in
the research about the process of juvenile accountability, besides it made possible a new
elaboration of the meanings and senses that they produced about this experience. The
meaning of accountability produced by young people was linked to punitive processes, where
institutional violence proved to be one of the main interventions disguised as accountability.
The final considerations demonstrate that the process of juvenile accountability is not
something given in the legislation; it should be constructed with the adolescent in the moment
he is undergoing socio-educational measure. For this, it is necessary that the socio-educational
system offers a space where the subject can position himself before his experiences in a
conscious way so as to elaborate reflections that strengthen his citizenship.
Keywords: Socio-educational Measure, Juvenile Accountability, Cultural-historical
Psychology
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1 INTRODUÇÃO

Gostaria de iniciar essa dissertação falando sobre as dificuldades de fazer
pesquisa em um contexto de total desinvestimento na educação, devido as diminuições nos
repasses de recursos para os órgãos de pesquisa. Para mim, nesses dois anos, concluir o
mestrado sem bolsa se tornou um desafio cotidiano. No entanto, esta realidade vai muito além
de uma experiência individual, pois configura-se como um projeto político e social do
governo (golpista) de Michel Temer, que tem continuidade e se fortalece no atual
(des)governo, o qual, além de agudizar a política de desmonte nas Universidades, desqualifica
a produção do conhecimento científico no país, especialmente na área das ciências humanas.
Apesar das dificuldades, reconheço o lugar de privilégio que ocupo, estando concluindo uma
pós-graduação em uma universidade pública de excelência, com destaque nacional.
Pesquisar a temática de adolescentes que cumprem medida socioeducativa se
apresenta, para mim, como uma possibilidade de proporcionar, a partir desse lugar de
privilégio, mais um canal de fala entre tantos silenciamentos e invisibilidades que esse
público sofre historicamente. A pesquisa em questão surgiu a partir de inquietações geradas
ao longo da minha experiência acadêmica e profissional junto a adolescentes autores de ato
infracional. A aproximação com esse público se deu de maneira mais precisa a partir de um
estágio extracurricular em dois Centros Socioeducativos situados na cidade de Fortaleza/Ce,
tendo atuado dois anos como estagiária e oito meses como profissional. Desta forma, minha
trajetória na universidade teve ênfase em Psicologia Social e experiências com temas como
Direitos Humanos, Políticas Públicas e institucionalização de crianças e adolescentes.
Pensar a problemática dos adolescentes a quem se atribuem à prática de atos
infracionais nos leva a uma análise histórica e cultural de como se deu a luta pela garantia de
direitos desse público. Especificamente, pode-se citar dois marcos legais que cuidam dessa
questão: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE). No que se refere ao ECA (BRASIL, 1990), é importante abordar
que esse documento foi fruto do engajamento de movimentos organizados, ligados à área da
infância e adolescência onde a sua promulgação se deu a partir da Constituição Brasileira de
1988 (BRASIL, 1988), que no seu artigo 227 estabelece a prioridade absoluta de direitos
fundamentais para crianças e adolescentes.
Seu principal objetivo é garantir a proteção integral para esses segmentos da
população, reconhecendo-os em condição peculiar de desenvolvimento e favorecendo “todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
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espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”. (BRASÍLIA, 2016, p. 11).
Além da garantia de direitos fundamentais, uma das grandes alterações do ECA
reside no fato dos adolescentes autores de ato infracional serem tratados juridicamente de
forma especial, e definidas medidas socioeducativas para sua responsabilização pelo ato em
substituição à atribuição de crime e imputabilidade penal. O ECA define a aplicação de seis
medidas socioeducativas, especificadas em: Advertência; obrigação de reparar o dano;
prestação de serviços à comunidade (PSC); liberdade assistida (LA); inserção em regime de
semiliberdade; internação em estabelecimento socioeducativo. No que tange à medida de
internação, ela pode ser provisória de até 45 dias; sanção de até 90 dias; e internação, de 6
meses a 3 anos (BRASIL, 1990).
Outro parâmetro legal que atua com o ECA para garantir direitos e a
responsabilização dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa dentro de
parâmetros humanizados, é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). O
SINASE, enquanto lei federal de nº 12.594/2012 (BRASIL, 2012), funciona como um
documento jurídico e político norteador da atuação nos centros socioeducativos. Seu principal
objetivo é “o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos
direitos humanos. Defende, ainda, a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e
operacional, estruturada, principalmente, em bases éticas e pedagógicas”. (SINASE, 2006, p.
16). Para que ocorra a sua efetivação de maneira satisfatória, é necessária a participação do
Estado em seus três níveis de governo (municipal, estadual e federal), da família e da
comunidade.
A partir do documento do SINASE, a medida socioeducativa, tem a perspectiva de
sanção, uma vez que intervém e responsabiliza judicialmente os adolescentes (VERONESE;
LIMA, 2015). Apesar de seu caráter sancionatório, a responsabilização dos adolescentes que
cometem algum delito, de acordo com os normativos legais, tem como base a socioeducação,
que significa o abandono de práticas punitivas como forma de subverter os atos infracionais.
Nessa perspectiva, as ações educativas e restaurativas deveriam ser priorizadas, pois
compreende-se que tais intervenções poderão facilitar os processos de desvinculação com
práticas ilícitas.
É importante ressaltar que, mesmo com as medidas socioeducativas e todo
parâmetro legal para tratar dessa questão, segundo Valente (2015), ainda não fica evidente o
significado prático da responsabilização juvenil para além das medidas socioeducativas, tendo
em vista que, embora as medidas se apresentem como um importante recurso para
responsabilização jurídica, a aplicação delas não é suficiente para romper a complexidade que
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gira em torno dessa questão. Ainda de acordo com o autor mencionado, a responsabilização
juvenil:
[...] objetiva a elaboração de novas formas de ação por meio de uma visão dialética,
que possibilite uma ruptura com a infração e uma mudança de posicionamento
subjetivo do adolescente. Nessa perspectiva, a responsabilização do adolescente
autor de ato infracional deve ser compreendida como um processo mediado por
fatores diversos, como a exposição a novos conjuntos de valores e crenças, a
inserção em novos sistemas de experiências e a interação com várias alteridades.
(VALENTE, 2015, p. 30).

Desse modo, é fundamental que esse processo seja atravessado, sobretudo, pela
participação ativa dos adolescentes, tendo em vista que o SINASE já estabelece a colaboração
do Estado, da família e da comunidade. Dar espaço para o adolescente participar de sua
responsabilização é possibilitar que esses sujeitos sejam agentes transformadores de suas
trajetórias. (SINASE, 2006; VALENTE, 2015).
No decorrer da minha atuação em dois centros socioeducativos de privação de
liberdade (2014 a 2017), presenciei inúmeras violações de direitos humanos, com rebeliões
subsequentes, que demonstravam, na prática, a ineficácia da aplicação dessas legislações.
Presenciei desde violência física até condições de insalubridade do local onde os adolescentes
cumpriam a medida socioeducativa.
O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA (2016) em seu
relatório de monitoramento das unidades de internação do sistema socioeducativo do Ceará
verificou graves violações como: denúncias de torturas, maus tratos e superlotação, chegando
a atingir 400% da capacidade total em todas as unidades. Toda essa situação crítica de
violação de direitos humanos acabaram gerando uma série de rebeliões e episódios
conflituosos, nesse referido ano foram registrados mais de 60 situações conflituosas
envolvendo todos os centros socioeducativos de privação de liberdade.
Tendo em vista o agravamento de violações de direitos e a situação crítica do
sistema socioeducativo nos últimos anos, o Governo do Estado instituiu em Junho de 2016 a
criação da Superintendência do Sistema Socioeducativo (SEAS), que tem como objetivo a
reestruturação do sistema a partir da articulação entre a justiça e as instâncias que trabalham
em prol da garantia de direitos, de modo a qualificar as práticas destinadas aos adolescentes
autores de ato infracional.
Apesar da implantação da SEAS, o relatório do CEDECA (2017) também
demarca violações na execução das medidas socioeducativas. Até o momento de elaboração
desse relatório (Abril/2017) havia “denúncias de tortura, agressões e maus tratos, superlotação,
falta generalizada de insumos básicos, restrição ao direito à visita e ausência sistemática de
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escolarização, proﬁssionalização, atividades culturais, esportivas e de lazer e de políticas para
egressos”. (CEDECA, 2017, p. 16).
Assim, é importante perceber que a violência tem estado na história da sociedade
brasileira de diferentes formas, e compreendê-la, a partir de um olhar histórico e cultural,
coloca-nos sob a difícil tarefa de entender a complexidade que gira em torno deste fenômeno,
uma vez que “a violência, como toda prática social, em suas formas de expressão específicas,
encontra-se inserida num sistema ideológico e cultural que a possibilita e, por vezes, a torna
legítima.” (MARANHÃO et al, 2014, p. 430).
Os parâmetros legais trazem normativas de como deve ser o acompanhamento a
esse segmento da população e enfatizam a responsabilização juvenil atrelada aos direitos
humanos como principal intervenção capaz de trazer mudanças significativas na vida e na
convivência do adolescente em sociedade. No entanto, na prática, o que se percebe é uma
série de violações institucionais que despotencializam o processo de responsabilização ou
ainda, caracteriza esse fenômeno a partir de práticas e vieses extremamente punitivos.
Há ainda, uma compreensão social de que os adolescentes não se responsabilizam
por seus atos ou que a aplicação das medidas socioeducativas são brandas, de modo a
construir um sentimento de impunidade na sociedade. Uma das maiores manifestações dessa
questão está na mobilização de certos segmentos políticos, midiáticos e da sociedade para
redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Desta maneira, após um ano e meio
paralisada no Senado Federal a Proposta de Emenda Constitucional (PEC. 33/12) entra em
pauta novamente e ameaça um ganho histórico referente aos direitos de crianças e
adolescentes.
Por diversas vezes, vi-me inquietada, durante minha atuação profissional, acerca
do sentido de responsabilização na experiência dos adolescentes, uma vez que esse fenômeno
sempre era debatido pelos profissionais e autoridades judiciais, que abordavam, na maioria
das vezes, como sendo o próprio cumprimento da medida socioeducativa. Por isso, a pergunta
norteadora que guiou essa pesquisa foi: Que sentidos são construídos por adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa sobre o processo de responsabilização juvenil pelo
ato infracional cometido?
Como base de fundamentação para esse estudo, sigo os pressupostos da Teoria
Histórico Cultural de Vygotsky, que explicita sua filiação marxista, evidenciando o processo
dialético da relação entre o homem e mundo, sendo capaz de produzir, a partir dessa relação,
significados e sentidos ao longo de sua trajetória humana. Sua principal proposta foi
compreender como o homem se constitui humano e como se dá seu processo de
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desenvolvimento.
Segundo Colaço et al (2013, p. 18-19), o desenvolvimento humano, na
perspectiva vygotskiana, caracteriza-se pela mediação dos instrumentos (produzidos
historicamente na sociedade) “e pelos signos que vão integrar a atividade humana e
transformar as funções básicas em processos superiores, que envolvem a autorregulação da
conduta como uma ação volitiva e consciente”. Outro aspecto importante trabalhado pelas
autoras citadas, dentro desse constructo teórico, refere-se à análise do desenvolvimento não só
por meio dos campos filogenéticos e ontogenéticos, mas também a partir de dois planos
definidos como sociogenético e microgenético. A inserção desses dois planos na análise do
desenvolvimento significa justamente compreender que a formação humana é atravessada por
fatores sociais, culturais e subjetivos.
É nesse sentido que a adolescência vai se construir dentro da abordagem
Histórico-Cultural. Vygotski, (1996) ao tratar no seu texto sobre “O desenvolvimento dos
interesses na idade de transição”, reforça que a questão da adolescência não pode ser
compreendida apenas a partir dos fatores biológicos, mas sim na dialética com o meio social.
Tal relação impossibilita a compreensão desse fenômeno de maneira universal. O que se torna
central na elaboração do autor acerca da adolescência é o fato de que as mudanças ocorridas
nesse período não são em decorrência dos fatores biológicos/físicos, mas sim dos modos de
interação sociais que o sujeito vai estabelecendo com a cultura, no decorrer de seu
desenvolvimento.
Vygotski (1996) rompe com as ideais naturalizantes e universais sobre
adolescentes, cujas quais identificam essa etapa como um momento crítico devido a fatores
fisiológicos. Quando ele apresenta as crises nesse processo, aborda-as como algo que irá
constituir a subjetividade humana, ocorrendo em todas as etapas da vida. Sabe-se que
Vygotski elabora sua tese em um momento histórico diferente do que vivemos hoje, mas sua
teoria se apresenta bastante atual por trazer uma visão sócio histórica e desnaturalizante desse
fenômeno humano.
Diante disso, acredito que a relevância dessa problemática esteja em compreender
como esses adolescentes produzem sentidos sobre a responsabilização acerca do ato cometido
e, ao mesmo tempo, pode possibilitar a esses sujeitos um entendimento, a partir de suas
próprias vivências, sobre o processo de responsabilização juvenil, facilitando a implicação dos
próprios adolescentes durante o percurso de execução da medida socioeducativa. Também,
poderá contribuir para reverter práticas violadoras de direitos e subsidiar a atuação dos
profissionais nesse contexto.
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Portanto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar os sentidos sobre
responsabilização juvenil produzidos por adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa. Os objetivos específicos consistiram em: I) conhecer a trajetória de vida dos
adolescentes participantes da pesquisa; II) compreender o sentido que o adolescente atribui à
medida socioeducativa que lhe está sendo aplicada; III) Analisar como os adolescentes
entendem a relação entre ato infracional e a medida socioeducativa que lhe foi aplicada.
Para uma melhor compreensão de como se desenvolveu a trajetória dessa pesquisa
durante esses dois anos, a dissertação foi dividida em cinco capítulos, contando com esta
Introdução (capítulo 1) e as Considerações Finais (capítulo 5). O capítulo 2 aborda uma
revisão de literatura realizada no portal da CAPES cujo objetivo foi fazer levantamento
bibliográfico acerca do processo de responsabilização nas medidas socioeducativas. No
capítulo 3, discutiremos como se desenvolveu o percurso metodológico da pesquisa no qual
discorremos sobre os seguintes pontos: caracterização do campo de pesquisa; caracterização
dos participantes; procedimento de construção do corpus da pesquisa; procedimento de
análise do corpus da pesquisa e procedimentos éticos.
O capítulo 4 abordará as questões teórico-analíticas, no qual expusemos as
discussões das categorias analíticas teóricas articuladas com o material produzido nas
entrevistas narrativas. Cada tópico do capítulo teve como objetivo apresentar os sentidos de
responsabilização produzidos pelos adolescentes participantes da pesquisa. Assim, no tópico
4.1, discutiremos o sentido de responsabilização atrelado à punição, além de explanarmos
como a sociedade e o Estado construíram historicamente intervenções punitivas para lidar
com o sujeito cuja ação é delituosa, questão que atravessa o trato com os adolescentes a quem
se atribuem a autoria de atos infracionais e corrobora para que uma das produções de sentido
de responsabilização seja atrelada a punição. No tópico 4.2 abordaremos os sentidos de
responsabilização atravessado pela violência institucional, discorremos sobre como a
violência marca de maneira mais insidiosa o corpo do adolescente subalternizado,
demonstrando como essas práticas se traveste de processo de responsabilização e como o
adolescente produz sentido nessa relação. No último tópico do capítulo analítico-teórico 4.3,
discutiremos alguns limites e possibilidades acerca da medida socioeducativa e o processo de
responsabilização juvenil. Por fim, traremos as considerações finais, que não pretendem
fechar nas análises expostas sobre a problemática trazida, mas sim, abrir espaço para que
novas pesquisas possam surgir a fim de potencializar a atuação nesse campo de estudo.
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2 RESPONSABILIZAÇÃO: UM CONCEITO INACABADO
A fim de embasar a relevância dessa pesquisa de mestrado, realizei uma revisão
de literatura no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), caracterizada por ser uma biblioteca virtual em que são reunidos os
principais periódicos nacionais e internacionais, disponibilizando-os para todas as
universidades brasileiras. Esse levantamento teve como objetivo verificar o que há de
produção no Brasil, acerca do processo de responsabilização juvenil de adolescentes que
cumprem medida socioeducativa.
Dessa forma, o descritor definido para seleção dos artigos foi medida
socioeducativa. A escolha deste descritor não agregada a outros termos objetivou tornar mais
ampla a pesquisa, buscando não reduzir o número de produções. Neste sentido, busquei
verificar a presença (ou não), de forma direta ou indireta, como se apresenta o conceito de
responsabilização juvenil nos artigos. Como critérios de inclusão foram definidos: produções
em formato de artigos científicos em língua portuguesa e no contexto brasileiro, não tendo
sido demarcado um período específico, a fim de deixar a pesquisa mais abrangente. Como
critérios de exclusão: outros tipos de produções, aqueles que não tratavam da temática em
questão e que estivessem em outros idiomas.
Ao acessar o periódico CAPES, utilizando o descritor, foram encontradas 577
produções. Aplicando-se os filtros disponibilizados no portal, a partir dos critérios acima
citados de inclusão e exclusão, reduziu-se para 87 artigos. Com base nestes artigos, realizei a
leitura dos resumos, buscando o refinamento maior da revisão. Assim, considerando os
critérios elencados, restaram 18 artigos. Por fim, realizei a leitura minuciosa e completa dos
18 artigos, objetivando sintetizar e sistematizar o tema trabalhado e principalmente,
verificando como se descreve o conceito de responsabilização juvenil nessas produções. Das
18 produções, 15 são pesquisas empíricas, 2 pesquisas teóricas e 1 pesquisa documental.
A análise dos artigos mostrou que as pesquisas não apresentam uma definição
direta sobre o conceito de responsabilização juvenil, indicando uma imprecisão sobre os
estudos com essa temática. É válido ressaltar que essa lacuna se apresenta, inclusive, no
SINASE, que aborda essa questão dentro das condicionalidades da medida socioeducativa,
não aprofundando para as experiências dos adolescentes. De acordo com o SINASE, as
medidas socioeducativas buscam, dentre ouros aspectos, “a responsabilização do adolescente
quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua
reparação” (art. 1º § 2º, I., BRASIL, 2012)

21

Dos 18 artigos selecionados 10 (dez) foram realizados nas medidas
socioeducativas de internação (privação de liberdade), 5 (cinco) em medidas de meio aberto
(Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade) e 3 (três) pesquisas teóricas,
sendo 1 (um) de análise documental. Verificamos que todas as pesquisas fazem referência ao
processo de responsabilização juvenil, vinculado ao processo legal e ao cumprimento da
própria medida socioeducativa (GOBBO; MULLER, 2009, 2011; ROSÁRIO, 2010; MUÑOZ;
NOVAES; AUGUSTO, 2011; FIALHO, 2012; SOUZA; COSTA, 2012, 2015; SANTOS;
JUNIOR, 2012; COELHO; ROSA, 2013; NARDI; DELL’AGLIO, 2013; GUERRA et al,
2014; SCISLESKI et al, 2014, 2015; SILVA, 2014; SIMÕES, 2014; GOMES; COLAÇO,
2016; BARTIJOTTO; TFOUNI; SCORSOLINI-COMIN, 2016).
Corroborando com a ideia de tratar responsabilização juvenil atrelada ao
cumprimento da medida socioeducativa Gobbo e Muller (2009), ao trabalharem a construção
histórica da efetivação de direitos da criança e do adolescente, abordam as medidas
socioeducativas como meio do adolescente se responsabilizar pela infração cometida. Santos
e Junior (2012) partem dessa mesma perspectiva, segundo os autores quando a conduta
infracional for:
[...] perpetrada por adolescente, este será passível de responsabilização, após
comprovada autoria e materialidade do fato. Esse adolescente será inserido
sistema socioeducativo adequado à sua condição peculiar de pessoa
desenvolvimento. E poderá ser submetido a medida socioeducativa, com base
princípios dos direitos humanos. (SANTOS et al, 2012, p. 312).

ser
no
em
em

Munõz, Souki e Augusto (2011) coadunam com essa ideia de vinculação entre
cumprimento da medida e processo de responsabilização legal ao criticarem a maneira
punitiva com que a medida socioeducativa de internação é executada na prática. Chamam a
atenção para a “compreensão de que a internação, apesar de constituir uma sanção dirigida ao
adolescente, com vistas à responsabilização do mesmo pelo ato infracional praticado, não tem
por objetivo sua punição” (MUNÕZ; SOUKI; AUGUSTO, 2011, p. 04).
Reforçando o exposto, não aparece nas produções nenhuma discussão que
ultrapasse e/ou aborde os sentidos que os adolescentes produzem sobre esse fenômeno para
além de uma questão legal. As produções que mais se aproximaram dessa perspectiva foram
aquelas que investigaram os sentidos que os adolescentes atribuíam a experiência da medida
socioeducativa (COELHO; ROSA, 2013; NARDI; DELL’AGLIO, 2013; SOUZA; COSTA,
2012, 2015).
Sobre essa questão, as análises demonstraram as percepções dos adolescentes
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sobre as medidas socioeducativas em meio aberto e meio fechado. Acerca das pesquisas que
abordavam a relação dos adolescentes com as medidas em meio aberto, dois dos estudos
traziam que os adolescentes significavam esse momento como oportunidade de construírem
novas estratégias de vida, associando, ainda, a medida socioeducativa à educação e a um
espaço onde há possibilidade de construção de vínculos afetivos positivos (COELHO; ROSA,
2013; NARDI; DELL’AGLIO, 2013).
As pesquisas trazem, ainda, algumas críticas acerca das atividades ofertadas nas
medidas em meio aberto, alegando que estas, muitas vezes, não cumpriam seu caráter
pedagógico. Quanto à medida socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, tem-se a crítica
relacionada à pouca estruturação dela no que se refere aos objetivos descritos na legislação.
Na medida de Prestação de Serviço à Comunidade - PSC, as críticas se relacionam a não
participação ativa dos adolescentes no processo de escolha das atividades que iam exercer,
sendo, na maioria das vezes, atividades precarizadas, sem atrativo e que não fomentavam
reflexões sobre o papel da medida socioeducativa em suas trajetórias (GOBBO; MULLER,
2009; COELHO; ROSA, 2013).
No que concerne às medidas de privação de liberdade, as produções apontam para
alguns significados que os adolescentes dão à medida de internação. Segundo Souza e Costa
(2015), a medida socioeducativa tem significações para os adolescentes de raiva e revolta,
muito embora considerem positivas as atividades que realizam na instituição. Em outra
pesquisa com esta mesma perspectiva, tem-se a crítica de que apesar dos esforços da
instituição em realizar as atividades pedagógicas, estas cumprem mais o papel de “ocupar a
mente” do adolescente do que de gerar reflexão ou mesmo qualificação profissional (SOUZA;
COSTA, 2012).
As pesquisas expõem que apesar da legislação garantista de direito,
especificamente no SINASE, deixar claro o aspecto pedagógico no cumprimento das medidas
socioeducativas, a prática mostra que, sobretudo nas medidas de internação, os centros
socioeducativos funcionam muito mais como um ambiente de segregação, contenção e
punição do que um espaço onde o sujeito pode fortalecer suas potencialidades e cidadania, de
tal forma que pode-se afirmar que a redução da maioridade penal já acontece no contexto
brasileiro. (MUÑOZ; NOVAES; AUGUSTO, 2011; SCISLESKI et al, 2014, 2015)
Todas as pesquisas denunciaram em alguma instância, aspectos relacionados à
violação de diretos no cumprimento das medidas socioeducativas. As violações de direito
mais identificadas nos manuscritos se referiam, principalmente, às medidas de privação de
liberdade, nas quais foram verificadas superlotação nas unidades de internação e condição de
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salubridade insatisfatória, violência física e psicológica, docilização dos corpos através do uso
excessivo de medicamentos, entre outros. (FIALHO, 2012; SOUZA; COSTA, 2012, 2015;
SCISLESKI et al, 2014, 2015).
Se analisarmos a situação de jovens em conflito com a lei em cumprimento de
medida de internação, veremos que já ocorre no Brasil a redução da maioridade
penal, pois o que é chamado de socioeducação, em termos de restrição de liberdade,
opera como meio de punição para os adolescentes e busca oferecer, em nome da
segurança dos cidadãos de bem, os mesmos moldes do modelo prisional adulto,
seguindo, inclusive, a mesma lógica de funcionamento institucional. ( SCISLESKI

et al, 2015, p. 511).
As produções abordaram, ainda, que as medidas socioeducativas são atravessadas
pela relação entre sanção e aspectos pedagógicos, sendo o aspecto sancionatório identificado
como o meio em que o adolescente poderá alcançar a responsabilização jurídica pela infração
cometida. Nesse sentido, as pesquisas mostram que essa supervalorização do aspecto
sancionatório da medida é vivenciada de maneira mais intensa e direta nas medidas privativas
de liberdade. Os estudos apontam, ainda, que uma das formas de subverter o mero aspecto
punitivo das medidas, tanto em meio aberto quando em meio fechado, está na possibilidade
das medidas fortalecerem a construção de projetos de vidas efetivos dos adolescentes, bem
como oportunizar que os adolescentes vivenciem relacionamentos afetivos positivos.
(MUÑOZ; NOVAES; AUGUSTO, 2011; NARDI; DELL’AGLIO, 2013; GOMES; COLAÇO,
2016)
Sobre o perfil dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, os estudos
identificaram em relação à idade, esta varia entre 13 e 18 anos de idade, sendo em sua maioria
do sexo masculino. Em relação à escolaridade, verificamos que os adolescentes que
participaram destas pesquisas possuíam baixo nível escolar, em que na maioria dos casos os
jovens haviam cursado até o ensino fundamental II. Acerca das características familiares, a
maioria dos adolescentes possuíam família extensa, na qual a figura materna era mais presente.
Os artigos apontaram ausência de garantias de direitos no ambiente familiar, demonstrando
que os processos de vulnerabilidade presentes na vida dos jovens também atravessam suas
famílias. Nas pesquisas empíricas, os adolescentes se apresentavam solícitos e interessados
em participar das atividades propostas pelos pesquisadores. (GOBBO; MULLER, 2009, 2011;
MUÑOZ; NOVAES; AUGUSTO, 2011; COELHO; ROSA, 2013; SCISLESKI et al, 2015).
De modo geral, os adolescentes em conflito com a lei, em sua maioria,
caracterizaram-se como usuários de drogas, baixa escolarização, residência em
bairros/comunidades de classe baixa, renda familiar precária, além da ausência de
uma rede familiar de apoio, uma vez que a família também se encontra em situação

24

de vulnerabilidade social (Muller et al., 2009; Priuli & Moraes, 2007; Rosa et al.,
2007). Sendo assim, observa-se que os adolescentes em conflito com a lei, estudados
por esses autores, têm em comum a ausência de proteção por parte do Estado, da
família e da sociedade. (COELHO; ROSA, 2013, p. 164).

Todas

as

produções

científicas

iniciam

a

discussão

realizando

uma

contextualização histórica de como se desenvolveu os marcos legais sobre o processo de
responsabilização jurídica do adolescente autor de ato infracional. Os artigos demarcam a
Doutrina da Proteção Integral como um ganho histórico, sobretudo, em relação aos Códigos
de Menores, apesar de na prática se identificar uma perpetuação do menorismo, especialmente,
no trato com os adolescentes autores de atos infracionais, uma vez que o Estado continua a
criminalizar a pobreza.
Os autores expõem, ainda, que um dos grandes ganhos do ECA está na separação
entre as medidas protetivas e as medidas socioeducativas, tendo em vista que nas legislações
menoristas o público infanto juvenil disputavam o mesmo ambiente, não havendo distinção
entre aqueles que necessitavam de intervenções protetivas e os que necessitavam de
responsabilização jurídica. Porém, atentam que na prática o sistema socioeducativo ainda não
conseguiu ser efetivo, principalmente no que se refere à garantia de direitos, já que sua
execução se assemelha ao sistema penal dos adultos. Assim,
É importante também mencionar um dos grandes paradoxos do ECA: se, por um
lado, resolveu a confusão que se fazia entre menores abandonados e menores
infratores, postulada pelo anterior Código de Menores, por outro, ao separá-los,
criou outra dicotomia, que opera, na prática, uma gestão diversa entre os direitos
daqueles que vão ser tomados como vítimas e aqueles que são percebidos como
agressores. Dessa forma, há duas governamentalidades distintas: uma arraigada à
noção de infância e juventude como um grupo de sujeitos que deve ter seus direitos
resguardados – e aqui estão os que precisam de proteção – e outra, atrelada à noção
de periculosidade da personalidade, referente aos adolescentes em conflito com a lei
em cumprimento de medida com restrição de liberdade – esses são os que merecem
punição e controle. (SCISLESKI et al, 2015, p. 514).

No que tange aos achados nas produções teóricas, estas caminham no sentido de
apresentar o funcionamento das legislações brasileiras referentes ao adolescente autor de ato
infracional, e tomam a relação entre a Doutrina da Proteção Integral (ECA) e Doutrina da
Situação Irregular (Códigos de Menores) como o dispositivo para compreender,
historicamente, a forma com que o adolescente se responsabiliza legalmente pela infração
cometida. Os estudos também fazem uma contextualização do que são medidas
socioeducativas e como elas devem ser operacionalizadas na prática, além de destacarem que
o maior desafio é executar o que os documentos legislativos preconizam, uma vez que a
cultura do encarceramento, da punição e do castigo ainda se sobressaem ao atendimento
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socioeducativo (GOBBO; MULLER, 2009; SANTOS; JUNIOR, 2012). Bartijotto; Tfouni;
Scorsolini-Comin (2016), afirmam, ainda, que as lacunas legislativas do Estatuto são
responsáveis pela falta de efetivação do que preconiza a lei.
As conclusões que mais se sobressaíram nas produções expostas, relacionaram-se
ao aspecto de que a Proteção Integral consagrada pelo ECA não conseguiu ainda atingir a
todos os adolescentes, sendo, os jovens autores de atos infracionais aqueles que menos têm
seus direitos assegurados, apesar do avanço legislativo. Tal questão é gerenciada pelo clamor
da sociedade e pelas intervenções punitivas do Estado em prol da segurança pública. Outras
produções demonstram que a sociedade não encara o adolescente autor de ato infracional
como um sujeito que está em desenvolvimento, de modo a apreender o ato infracional de
igual maneira aos crimes cometidos por adultos.
Outro ponto conclusivo nos estudos, refere-se a graves falhas na rede de proteção
infanto-juvenil, uma vez que essa deveria ter sido protetiva antes que o adolescente chegasse à
vinculação com práticas ilícitas. As pesquisas atentam para a importância de se compreender
o ato infracional dentro de uma perspectiva complexa, já que a infração juvenil abarca uma
série de fatores como: rede de proteção fragilizada, situação socioeconômica, aspectos
culturais e psicossociais.
Por fim, a última questão conclusiva das produções apontam que as mais diversas
situações de violação de direito estão vinculadas à dificuldade que os agentes sociais,
executores das medidas socioeducativas, têm de considerá-los sujeitos de direitos, além da
limitação de se executar as medidas, sobretudo as de privação de liberdade, apenas em sua
dimensão sancionatória excluindo, assim, o caráter pedagógico. As pesquisas denunciaram,
ainda, o fato de haver muito mais investimentos nas medidas de privação de liberdade em
detrimento das em meio aberto, o que demonstra um verdadeiro projeto políticogovernamental de encarceramento e negação de direitos dos adolescentes autores de ato
infracional.
2.1 Do “menor” infrator ao adolescente em conflito com a lei

Articulando com a problematização anterior da revisão de literatura, na qual
discutimos como o processo de responsabilização juvenil aparece nas produções com essa
temática, apresentaremos agora um breve apanhado histórico da forma com que a sociedade
foi construindo legislações e “processos de responsabilização” destinados ao público dos
adolescentes a quem se atribui a autoria de atos infracionais. Assim, considero relevante
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pontuar que o significado de responsabilização trabalhado nesta pesquisa está relacionado ao
campo das medidas socioeducativas, onde a ideia foi possibilitar a compreensão da produção
de sentido acerca desse fenômeno para além do discutido no âmbito judicial. Desse modo, o
significado de responsabilização que pretendo discutir se apresenta como um processo que
emerge por meio da mediação do sujeito com o contexto cultural e social. De acordo com
Vygotsky (2000), essa mediação acontece a partir de dois elementos: os instrumentos e os
signos, sendo o primeiro capaz de mediar a ação do homem sobre os objetos e o segundo
capaz de regular ação sobre o psiquismo.
Nessa capacidade do indivíduo de regular a ação sobre o psiquismo, pode-se
pensar um caminho para o entendimento de como o sujeito elabora sentidos sobre o processo
de responsabilização com base na concepção vygotskiana sobre a capacidade do sujeito em
regular a própria conduta que, na teoria Histórico-Cultural, “equivale ao domínio das
condutas culturais, mediadas pelo signo nas relações sociais concretas; é o processo pelo qual
as pessoas passam a escolher suas ações, pensar, ensaiar alternativas”. (TOASSA, 2004, p.
03). Um aspecto importante sobre a capacidade do sujeito em regular a própria conduta está
no fato de que o homem, diferente do animal, passa a controlar seus impulsos de modo a
planejar e ter consciência sobre suas ações, que serão construídas a partir do campo de
significação, que envolvem os sistemas de regulação social e a autorregulação da conduta
(TOASSA, 2004; PAIVA; OLIVEIRA; COLAÇO, 2019). É por esse caminho que o processo
de responsabilização não se configura de maneira estática, podendo assumir diversas
produções de sentidos a depender da forma que o sujeito se relaciona com o meio social.
Posto isso, faz-se necessário explanar como a responsabilização se configurou
historicamente no campo jurídico, sem perder de vista que, a partir de uma compreensão
vygotskiana, a produção de sentido de responsabilização elaborada pelos participantes da
pesquisa está atravessada pela forma como a sociedade encara, socialmente, essa questão.
Portanto, o significado jurídico de responsabilização faz parte ou compõe, como uma
construção cultural, o sentido atribuído pelos adolescentes, mas não apenas ele, outras
experiências e interações sociais integram esse sentido.
De acordo com Farias (2017), o campo de reconhecimento dos direitos de
adolescentes autores de atos infracionais e sua responsabilização jurídica, se deu no território
Brasileiro e mundial a partir de lutas políticas e sociais, havendo três momentos históricos
para essa questão. O primeiro momento foi denominado de caráter penal indiferenciado e se
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caracterizou pelo surgimento dos códigos penais, estritamente retribucionistas1, cuja questão
da responsabilização legal não se diferenciava entre menores de idade e adultos.
Tratando com maior profundidade do contexto brasileiro, pode-se afirmar que a
garantia de direitos de crianças e adolescentes dentro da sociedade e do ordenamento jurídico
só foi possível a partir da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Antes disso, a
preocupação acerca do segmento infanto-juvenil, desde a época colonial até a metade do
século XIX, estava voltada para práticas de caráter assistencialista e de caridade, sendo o alvo
crianças e adolescentes em situação de pobreza consideradas rejeitadas e abandonadas.
(RIZZINI, RIZZINI 2004).
No decorrer do século XX, foram efetivadas três legislações para tratar dos
aspectos relativos à criança e ao adolescente, a saber: Código de Menores de 1927 (Decreto nº
17943-A, de 12 de outubro de 1927); Código de Menores de 1979 (Lei nº. 6.697, de 10 de
outubro de 1979) e ECA (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990).
O Código de Menores de 1927 teve como foco a assistência à toda criança e
adolescente que não se encaixava dentro do padrão “normal” e saudável da sociedade, ou seja,
crianças e adolescentes em situação de pobreza, maus-tratos, abandono e os que cometiam
atos infracionais (considerados delinquentes). Havia o interesse de proteger e disciplinar este
público, com o objetivo de evitar que crianças e adolescentes com esses marcadores
sofressem alguma violação e, ao mesmo tempo, tornassem-se perigosos para a sociedade.
(NERI; OLIVEIRA, 2010).
Foi uma legislação que se configurou na doutrina do direito penal do menor, na
qual eram responsabilizados penalmente apenas os adolescentes de 14 a 18 anos de idade
(menores de 14 anos, de acordo com essa lei, estavam isentos da responsabilidade penal).
Ambas as categorias (abandonados e delinquentes) estavam sob a proteção e assistência do
Estado. (FARAJ; SIQUEIRA; ARPINI, 2016).
Nesse mesmo período, criou-se o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), uma
instituição que tinha por objetivo amparar a criança e o adolescente nos âmbitos
administrativos e judiciais. É importante frisar que esta instituição destinava suas
intervenções, sobretudo, para as crianças e os adolescentes cujas práticas infracionais lhes
eram atribuídas, porém é válido pontuar que a internação também era destinada às crianças e
1

A justiça retributiva significa um modelo penal em que há a retribuição do crime ao sujeito praticante da
ação criminosa. Nessa perspectiva jurídica, não há uma “forma de ressocializar o condenado, muito menos
reparar o dano causado pelo delito, não se fala em reeducação, ou imposição de traba lho com objetivo de
dignificar o preso, mas sim, de punir, castigar e retribuir ao mesmo a falta de atenção com os parâmetros
legais e o desrespeito para com a sociedade”. (GROKSKREUTZ, 2010, p. 04).
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aos adolescentes em situação de risco - abandonadas, ou com alguma vulnerabilidade
identificada pelo Estado. (PINHEIRO, 2006; NERI; OLIVEIRA, 2010). De acordo com
Pinheiro (2010, p.122), o SAM:
É a instauração e a consolidação, no plano institucional estatal, de um conjunto de
práticas, baseadas na internação e forjadas na punição e na segregação, como
modelo de atendimento para “menores” abandonados e para aqueles a quem se
atribuía a autoria de atos infracionais. Essas práticas, parecem-me, estavam
sedimentadas na representação social da criança e do adolescente como objetos de
repressão social, ao mesmo tempo em que fortalecem tal representação e a
legitimavam.

Assim, a instituição do SAM, ao invés de garantir amparo e assistência como
prometia, se apresentava, na prática, como mais um dispositivo de violação de direitos e
encarceramento dos segmentos infanto-juvenis. Além disso, toda legislação menoristas e de
caráter tutelar serviu para estigmatizar e rotular crianças e adolescentes provenientes das
classes pobres, além de facilitar a construção de uma cultura de institucionalização no Brasil.
(RIZZINI; RIZZINI, 2004).
O segundo Códigos de Menores de 1979 reforçou as características do anterior,
prevalecendo, ainda, seu caráter paternalista e tutelar. Além da Doutrina do Direito Penal do
Menor, essa legislação foi caracterizada pela Doutrina da Situação Irregular que, segundo
Neri e Oliveira (2010), continuou a produzir práticas e discursos de que qualquer criança e
adolescente em situação de pobreza, abandono, maus-tratos ou em conflito com a lei deveriam
estar institucionalizados para a proteção e controle do Estado, sendo essas situações de
vulnerabilidade tratadas como características da personalidade e não como problemas sociais
estruturais e complexos.
O período do Código de Menores de 1979 reforçou as críticas ao SAM e
fortaleceu a construção da Política Nacional do Bem Estar do Menor (PNBEM) instituindo a
Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM) e as correspondentes estaduais,
que eram denominadas de Fundação Estadual de Bem Estar do Menor (FEBEM). As
propostas dessa nova política de atendimento tinham como principais características a
desativação do SAM e a criação de fundações vinculadas à Presidência da República, cujo o
objetivo era de “orientar, estabelecer e executar a política nacional de assistência a menores”.
(ALENCAR, 2013, p. 21). Vejamos o que aborda esta legislação:
Art. 1º Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores: I - até
dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular; II - entre dezoito e
vinte e um anos, nos casos expressos em lei. Parágrafo único - As medidas de
caráter preventivo aplicam-se a todo menor de dezoito anos independentemente de
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sua situação. Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular
o menor: I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão dos
pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para
provê-las; II - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou
responsável; III - em perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, em
ambiente contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade contrária aos
bons costumes; IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta
eventual dos pais ou responsável; V - Com desvio de conduta, em virtude de grave
inadaptação familiar ou comunitária; VI - autor de infração penal. (BRASIL, 1979).

De acordo com Costa (2006, p. 19), esses modelos jurídicos menoristas
construíram na sociedade duas referências de infância “i) a infância escola-famíliacomunidade e ii) a infância trabalho-rua-delito”, ou seja, para as crianças e adolescentes de
famílias abastadas tinha-se o direito à convivência familiar, à educação e ao convívio social
digno, já crianças e adolescentes pobres, o único direito que se tinha era o da
institucionalização e o controle do Estado.
As legislações menoristas construíram na sociedade a categoria do “menor”, que
se caracterizou socialmente, até nos dias atuais, como aqueles sujeitos “marginais” ou que
estão próximo à marginalidade. Esta identificação recaiu, sobretudo, aos adolescentes
advindos das classes subalternas que cometiam algum tipo de infração. A legislação dava total
poder para que o Juiz de menores pudesse decidir, a partir de sua própria interpretação, de
maneira autoritária e descontextualizada, o destino do público infanto-juvenil em situação
irregular. (PINHEIRO, 2006; NERI; OLIVEIRA, 2010).
A terceira legislação, que vigora até os dias atuais, intitulada de Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990) surge no Brasil em
meio ao processo de redemocratização, lutas sociais e políticas, sobretudo no campo da
infância e da adolescência, e a partir da Constituição Federativa do Brasil, de 1988 no seu
artigo 227 que diz:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL,
1988, Art. 227).

O artigo supracitado serviu de base jurídica para o que hoje conhecemos por
Doutrina da Proteção Integral que deu criação ao ECA. Ao contrário da Doutrina da Situação
Irregular, esta se destina a todo público infanto-juvenil, tendo como marca a universalidade2
2

A questão da universalidade dos direitos aparece no Eca no Título I das disposições preliminares, no
parágrafo único no qual diz: "Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes,
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dos direitos e o reconhecimento de que todas as crianças e adolescentes são considerados
sujeitos de direitos e estão em situação peculiar de desenvolvimento.
No caso dos adolescentes que cometem atos infracionais, o ECA não estabelece
nenhuma intervenção paternalista (figura do Estado como pai de todas as crianças e
adolescentes em situação irregular) e/ou coercitiva, “o que se estabelece é um sistema de
responsabilização penal alicerçado nas garantias processuais do estado democrático de
direito”. (COSTA, 2006, p. 20).
Esse sistema de responsabilização penal se caracteriza no Estatuto, em seu Título
III, com as medidas socioeducativas 3 , sendo regulamentado pela lei 12.594 de 2012 do
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, ordenamento legal que norteia a
execução das medidas socioeducativas e reforça com mais precisão o caráter pedagógico
nesse processo. (NETO, 2019).
Assim, no Brasil, todo adolescente (compreendida como pessoa entre 12 e 18 anos
de idade) que cometer um ato infracional - tudo aquilo que seria crime ou
contravenção penal, se cometido por um adulto -, deveria cumprir uma Medida
socioeducativa, ou seja, uma medida restritiva de direitos, de caráter pedagógico e
sancionatório, estabelecida em virtude de sentença condenatória em processo
judicial e apuração de responsabilidade. (NETO, 2019, p. 14).

Sobre a caracterização do que vem a ser o processo de responsabilização dos
adolescentes que cometem atos infracionais dentro dos aparatos legais, percebe-se um
verdadeiro vácuo legislativo. No Estatuto essa questão aparece e não há uma definição precisa
desse fenômeno para além do cumprimento da própria medida socioeducativa. Da mesma
forma, o SINASE (BRASIL, 2012), apesar de aprofundar e nortear a execução das medidas,
também, não dá conta dessa lacuna.
Nesse sentido, o processo de responsabilização no SINASE, aparece de modo a
descrever os objetivos da medida socioeducativa. Assim, de acordo com a Lei Federal do
SINASE, em seus artigos 1º § 2º, a medida socioeducativa possui três objetivos: I)
responsabilizar o adolescente, e sempre que possível reparar o dano; II) integrar o adolescente
na sociedade e garantir seus direitos; III) desaprovar a conduta infracional. (BRASIL, 2012)
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou cr ença,
deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social,
região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que
vivem." (BRASIL, 1990)
3
São as medidas aplicadas ao adolescente sentenciado pelo cometimento de um ato infracional, depois de
todo devido processo judicial e são aplicadas de acordo com o entendimento do juiz. (CEDECA, 2015, p. 14)
A relação de todas as medidas socioeducativas se encontram no Título III, artigo 112 do ECA e são
caracterizadas por: I - Advertência; II Obrigação de reparar o dano; III Prestação de Serviço à Comunidade;
IV - Liberdade Assistida; V- Inserção em regime de Semiliberdade e VI- Internação em estabelecimento
educacional. (BRASIL, 19990 ).
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Neto (2019) aponta que há uma preocupação legislativa em se pensar um modelo
de responsabilização juvenil, que se apresente de maneira distinta (sobretudo quanto ao
vocabulário) ao modelo penal de justiça dos adultos e que rompa com os modelos menoristas
anteriores. Porém, ele atenta que, embora haja uma diferenciação entre os termos nesses dois
modelos de justiça, é importante notar que tanto o Sistema Penal quanto o Sistema
Socioeducativo 4 fazem parte do mesmo campo de significações, de modo que as lacunas
jurídicas dificultam que o ECA seja verdadeiramente efetivado.
Valente (2015) corrobora com o exposto sobre o vácuo legislativo do ECA e do
SINASE acerca da responsabilização juvenil e aborda que, apesar dos esforços em se
construir um processo de justiça juvenil considerando as mudanças históricas e culturais na
sociedade, essa questão ainda se apresenta nebulosa, reforçando as ideologias naturalizantes
acerca da adolescência, além da ideia de que o simples cumprimento da medida
socioeducativa será capaz de gerar reflexões acerca da prática infracional ou mesmo sobre
processo de responsabilização. De acordo com autor:
No SINASE, em especial, é possível ver um progresso nesse aspecto, visto que tal
documento destaca a necessidade de o atendimento socioeducativo deixar de se
vincular apenas ao caráter sancionatório e de se tentar atingir uma dimensão éticopedagógica no processo de responsabilização. Acredita-se, pois, que apesar de a
medida socioeducativa aparecer como um importante elemento de responsabilização
jurídica, a sua simples execução não será suficiente para que o adolescente se
posicione diante dos seus atos, rompa com as práticas infracionais e estabeleça
novos vínculos sociais. Por isso, falar de responsabilização do adolescente em
cumprimento de medida vai além da simples culpabilização deste, pois entende-se
que a culpabilização impõe sofrimento e isolamento e desenvolve, por meio de
formas assistencialistas de atenção, a passividade do jovem. O caráter culpabilizante,
que muitas vezes se vincula à responsabilização, reforça práticas tutelares e
correcionais condizentes com os Códigos de Menores, e desfavorecem o
desenvolvimento da autonomia, da cidadania e da participação dos adolescentes que
o atendimento socioeducativo deveria visar. (VALENTE, 2015, p. 30).

A falta de entendimento e as lacunas presentes nas legislações acerca do processo
de responsabilização juvenil abrem margem para várias interpretações sobre esta questão, o
que pode resultar nas mais diversas intervenções por parte das autoridades judiciais e dos
profissionais que executam as medidas socioeducativas, incorrendo, inclusive, em práticas
pautadas nos códigos menoristas ou mesmo no código penal dos adultos.
“É o sistema que reúne vários órgãos e instituições públicas responsáveis por gerir a execução das medidas
socioeducativas, que inclui os órgãos do Poder Judiciário: Varas da Infância, Ministério Público e Defensoria
Pública; Governos Estaduais, Municipais e Federal; Conselho Tutelares; CREAS e outros. Para o adequado
cumprimento das medidas socioeducativas, os órgãos responsáveis pela execução devem estar integrados
com as políticas de saúde, educação, geração de emprego e renda etc. Além de diferentes objetivos, as
punições são diferentes. Os adultos são condenados a uma pena e, nos casos graves, ficam presos em
penitenciarias. Já os adolescentes sofrem uma medida socioeducativa” (CEDECA, 2015, p. 11).
4
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De acordo com Mendez (2006), a Doutrina da Proteção Integral passa por dois
processos críticos: implementação, caracterizado pela ausência de políticas públicas eficientes
que possam garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes; e o de interpretação,
que significa o uso da legislação por parte dos executores, de modo discricionário5, o que
pode abrir espaço para ações violadoras em prol de uma “falsa” proteção.
Como bem citado por Valente (2015), o processo de responsabilização juvenil tem
pouca consistência teórica no campo da socioeducação, e quando aparece com mais precisão,
se firma vinculado à responsabilidade familiar e estatal sob a criança e o adolescente. O autor
problematiza que a falta de precisão acerca desse fenômeno acaba por gerar certa dificuldade
em diferenciar a responsabilização penal da responsabilização com base na socioeducação,
por parte dos executores das medidas.
Outro aspecto problemático está no fato de que o adolescente, um dos principais
agentes deste processo, acaba sendo excluído, no que se refere à sua participação na reflexão
de suas ações e do próprio sistema socioeducativo, sendo um mero receptor nesse processo.

[...] o tema da responsabilização socioeducativa pode se tornar problemático quando
a responsabilização é limitada à atribuição de responsabilidade pelo outro (juiz) e
não possibilita a emergência no adolescente de posicionamentos responsáveis. Essa
questão reflete um conjunto de tensões que permeiam o atendimento socioeducativo
e que se materializam nas discussões entre práticas tutelares e as promotoras de
autonomia; sobre o tênue limiar que divide os direitos civis dos direitos sociais, bem
como das diferenças legais, muitas vezes negadas na prática, entre o sistema de
justiça penal e o sistema de justiça socioeducativo. (VALENTE, 2015, p. 34).

Desse modo, é fundamental que este processo seja atravessado, sobretudo, pela
participação ativa dos adolescentes, tendo em vista que o SINASE já estabelece a colaboração
do Estado, da família e da comunidade e nomeia essa participação como coresponsabilização, por entender que o adolescente não é o único responsável por seus atos.
(SINASE, 2006; VALENTE, 2015). No entanto, responsabilizar o adolescente, ou fazê-lo se
sentir responsável por seus atos, ultrapassa o simples cumprimento da medida socioeducativa,
sendo necessário que este sujeito possa se posicionar diante de suas experiências de maneira
consciente para, então, elaborar reflexões que fortaleçam sua cidadania.

5

Por discricionariedade entende-se, no campo do direito, como as ações que não podem ser solucionadas
por uma lei direta e evidente, de modo a se abrir espaço para as interpretações subjetivas das autoridades
judiciais. No caso das legislações sobre a criança e o adolescente, por muito temp o os códigos menoristas
permitiam que os juízes se apoiassem em ações discricionárias, a partir da premissa do superior interesse do
menor, por não se ter clareza da devida ação legal e por acreditar que o Estado poderia, com essa máxima,
“proteger”, ainda que esta proteção viesse permitir as mais diversas violações de direito. (SARAIVA, 2004).
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, busco explanar como se desenvolveu o percurso metodológico
deste estudo, contextualizando minha inserção no campo no qual foi possível realizar o
trabalho junto aos adolescentes participantes da pesquisa com os desafios encontrados nessa
trajetória. Fazer pesquisa empírica me colocou no exercício de estar mais sensível às
demandas do campo, sem me fazer esquecer da importância do rigor metodológico e
científico no trabalho em questão.
A prática com adolescentes que estão sob o processo de medida socioeducativa
foi desde a graduação, o ponto alto de minhas atuações na psicologia, sobretudo no contexto
de privação de liberdade. Apesar dessa experiência, a pesquisa me possibilitou novos desafios
que iam desde a dinâmica da instituição e dos profissionais até a rotatividade dos adolescentes
no equipamento, uma vez que o público alvo da pesquisa se encontrava em cumprimento de
medida socioeducativa em meio aberto. Além disso, foi importante fortalecer meu papel como
pesquisadora tendo em vista que algumas questões institucionais se apresentavam de forma
sensível para mim enquanto psicóloga.
Partindo de uma abordagem qualitativa, a pesquisa em questão procurou
analisar os sentidos sobre responsabilização produzidos por adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa. A pesquisa qualitativa foi adequada nesse contexto por nos
possibilitar uma aproximação com grupos e histórias de vida para além do que expressa a
literatura, uma vez que, um estudo qualitativo nos leva diretamente ao local em que o
fenômeno se manifesta, cujas pessoas estão com suas experiências. Esse é um modelo de
pesquisa, no qual há rearranjos e deslocamentos nas relações de poder entre pesquisador e
participantes, de modo a propiciar maiores trocas e um compartilhamento entre ambos durante
todo o processo. (CRESWELL, 2014).
Optei, pelo procedimento metodológico de entrevistas narrativas que foi
importante por proporcionar o conhecimento das trajetórias de vida dos participantes da
pesquisa. Essa técnica possibilitou não só o conhecimento de determinadas características dos
adolescentes, mas viabilizou uma compreensão histórica e cultural dos processos vividos por
eles. Segundo Brunner (2013), a partir das entrevistas narrativas os sujeitos dão sentido e
(re)significam suas experiências através do próprio discurso.

Através da narrativa que construímos, reconstruímos, em certo sentido reinventamos,
nosso ontem e nosso amanhã. A memória e imaginação se fundem nesse processo.
Mesmo quando criamos os mundos possíveis da ficção, não abandonamos o familiar,
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mas o subjetivamos, transformando-o no que poderia ter sido e o que poderia ser.
(BRUNNER, 2013, p. 130 – Tradução livre nossa).

Esse procedimento foi relevante por proporcionar aos adolescentes um momento
em que eles puderam se expressar livremente acerca de suas experiências vividas no
cumprimento da medida socioeducativa, facilitando assim o processo de compreensão das
produções de sentido sobre a responsabilização, problemática central neste estudo.
É importante ressaltar, ainda, a questão do rigor na pesquisa qualitativa, que,
segundo Spink (1999, p. 102), “passa a ser concebido como a possibilidade de explicitar os
passos da análise e da interpretação de modo a propiciar o diálogo”. Nesse processo, a
objetividade da pesquisa relaciona-se à dialogia que se coloca na inter-relação. O diálogo não
é apenas reproduzido, sendo capaz de produzir os mais diversos sentidos. Para a autora em
questão, é na produção de sentidos que se encontram o meio e o fim do processo de pesquisa,
sendo a transparência na descrição do passo a passo a maneira mais rigorosa de se fazer
pesquisa qualitativa.

3.1 Contextualização do Campo de Pesquisa

O trabalho com as medidas socioeducativas no Ceará é executado pelas instâncias
governamentais do Município e do Estado, sendo, a Secretaria de Direitos humanos e
Desenvolvimento Social (SDHDS) o órgão responsável por cuidar das medidas em meio
aberto: Liberdade Assistida (L.A) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). Considero
importante mencionar que antes da inserção em campo a ideia era que a pesquisa abrangesse
serviços que executassem medidas em meio aberto e fechado, porém pensando na
exequibilidade do estudo, optamos pelo equipamento responsável pelas medidas no contexto
aberto, o que não nos impediu o acesso, por meio das experiência dos adolescentes, ao
contexto das medidas de privação de liberdade.
Desse modo, o campo escolhido para realização deste estudo foi um Centro de
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), um equipamento do município,
responsável pelo serviço de proteção de média complexidade. De acordo com a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2014, os CREAS são responsáveis por serviços
destinados à família, a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio
aberto; a pessoas em situação de rua, a pessoas com deficiência e idosos, e abordagem social
(BRASIL, 2014).
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Acerca do serviço a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa,
público desta pesquisa, o CREAS traz como objetivo o acompanhamento desses adolescentes
e jovens que se encontram judicializados em que se faz “necessário a observância da
responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser
assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da
medida”. (BRASIL, 2014, p. 34).
A pesquisa foi realizada no CREAS do Conjunto Ceará, situado na regional IV da
cidade de Fortaleza. A escolha por esse equipamento se deu pelo fato de este se caracterizar
pela unidade em que mais atende adolescentes autores de ato infracional, sendo, de acordo
com dados do 4° Relatório de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará do
CEDECA (2017), verificados, no ano de 2015, 285 adolescentes. Dados mais atualizados
fornecidos pela 5ª vara de execução das medidas socioeducativas no ano de 2018 o
equipamento admitiu 242 adolescentes. Além disso, de acordo com CEDECA (2017, p. 8485), o CREAS do Conjunto Ceará:

[...] é responsável por atender a área do Grande Bom Jardim (Bom Jardim,
Canindezinho, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira) que figura em Fortaleza
como uma das regiões onde se verifica maior violência contra adolescentes.
Segundo relatório do Comitê de Prevenção a Homicídios na Adolescência, o bairro
Bom Jardim foi o segundo bairro de Fortaleza onde mais ocorreram homicídios de
adolescentes em 2015.

O primeiro contato com o CREAS se deu em setembro de 2018, quando conversei
com a coordenadora da instituição e tive a oportunidade de explicar os objetivos da pesquisa,
conhecer a dinâmica e o funcionamento do equipamento, mais especificamente no que se
referia ao trabalho com as medidas, e estabelecer os dias em que iniciaria a produção do
corpus da pesquisa.
Os adolescentes que estavam no programa das medidas socioeducativas passavam
pelo seguinte fluxo na instituição: todas as terças e quintas acontecia a etapa da acolhida dos
novos adolescentes encaminhados para cumprir as medidas de L.A e PSC. Geralmente esse
momento era em grupo, sendo pela manhã adolescentes primários na medida socioeducativa e
pela tarde adolescentes reincidentes. Essa etapa era acompanhada por algum técnico
(Psicólogo/Assistente Social) que posteriormente ficavam como o técnico de referência dos
adolescentes.
No período da realização da pesquisa, a acolhida se configurou da seguinte forma:
terça-feira (manhã e tarde) era de responsabilidade da Psicologia e quinta-feira (manhã e
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tarde) do Serviço Social. O objetivo da acolhida era ingressar o adolescente no programa de
medida socioeducativa e dar início ao seu cumprimento, apresentando o equipamento e o
desenvolvimento de todo processo da execução da medida no CREAS. É importante ressaltar
que o adolescente só poderia participar dessa etapa se estivesse acompanhado de seu
responsável que também participava do momento.
No mesmo dia da acolhida, cada adolescente saia com atendimento marcado para
a segunda etapa que se caracterizava pelo Inicial Familiar (IF), o atendimento era marcado
para a semana seguinte à acolhida. O IF se configurava pelo atendimento individual ao
adolescente e seu responsável que, em geral, era realizado primeiro com adolescente, depois
com o familiar e depois com os dois juntos. O objetivo desse atendimento era possibilitar um
lugar de fala mais profundo acerca da trajetória do adolescente. A coordenadora do
equipamento nomeou essa etapa como “anamnese” e afirmou que o atendimento era realizado
de maneira separada do familiar do jovem, pois poderia haver aspectos que ambos não se
sentiam confortáveis de expor um na presença do outro
Posterior à etapa do IF, o adolescente passava pelo atendimento onde construía
junto com técnico de referência o Plano Individual de Atendimento (PIA) que se caracteriza
como o principal instrumento capaz de sistematizar as ações construídas durante o tempo que
o adolescente permanece nas medidas. De acordo com a lei do SINASE (BRASIL, 2012), o
PIA é um “instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas
com o adolescente” (Art. 52). Deve constar neste documento:

Art. 54. Constarão do plano individual, no mínimo: I - os resultados da avaliação
interdisciplinar; II - os objetivos declarados pelo adolescente; III - a previsão de suas
atividades de integração social e/ou capacitação profissional; IV - atividades de
integração e apoio à família; V - formas de participação da família para efetivo
cumprimento do plano individual; e VI - as medidas específicas de atenção à sua
saúde. (BRASIL, 2012).

A coordenadora do equipamento informou que na L.A, após o PIA, o adolescente
passava a ser acompanhado quinzenalmente ou semanalmente, em casos urgentes e, ainda,
poderia haver demanda espontânea no serviço. A medida é avaliada semestralmente, com o
envio de relatório para o juiz, aproximando-se os seis meses realizava-se um atendimento
individual junto com adolescente para que ele participasse desse processo avaliativo da
medida.
No caso da PSC, após esses três primeiros atendimentos, o adolescente era
encaminhado para a instituição onde iria exercer a prestação de serviço, e passava ser
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acompanhado pelo CREAS mensalmente. Um ponto relevante a se expor é que diferente da
L.A em que o adolescente fica no mínimo seis meses no equipamento, a PSC não há essa
obrigatoriedade, e o tempo já vem determinado pelo juiz.
Com relação aos principais desafios nesse processo, a coordenadora afirmou que
os mais recorrentes são: a necessidade de garantir a presença dos adolescentes e de seus
familiares no serviço; dificuldade do adolescente acessar os territórios para cumprir o
estabelecido no PIA e consequentemente terem seus direitos fundamentais garantidos, por
conta das disputas entre facções; dificuldade de fazer parcerias e articulações institucionais
para o cumprimento da PSC, por conta do preconceito em relação aos adolescentes e o pouco
efetivo de profissionais para a grande demanda, que fragiliza as atividades do equipamento.
O contato com os adolescentes participantes da pesquisa se deu dentro da
organização e rotina do equipamento. A princípio fui para o equipamento a fim de observar
algumas acolhidas, porém, as vezes que estive presente os adolescentes haviam faltado. Por
conta dessa dificuldade e pensando no objetivo da pesquisa optei por me vincular com
adolescentes que já tivessem construído o PIA, tendo em vista que já estariam com mais
experiência no cumprimento da medida.
Assim, aproximei-me das técnicas de referência do serviço para que elas
pudessem me informar os atendimentos mais próximos, e então fazia contato por telefone
com o adolescente e seu responsável para falar sobre e pesquisa e ver a possibilidade da
participação, havendo interesse, me organizava para realizar a entrevista antes ou depois do
atendimento com o profissional. Outra forma que busquei me vincular foi conversando com
os jovens que transitavam pelo equipamento antes ou depois de alguma atividade, da mesma
forma, eu explicava os objetivos da pesquisa e, caso houvesse interesse de participar
acordava, o melhor dia para fazer a entrevista
Além dessas estratégias de aproximação com o público da pesquisa, foi sugerido
pela coordenadora do equipamento que eu participasse da extensão que o VIESES - Grupo
de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação

6

da

Universidade Federal do Ceará - UFC, estava realizando com os jovens das medidas
6

O VIESES é um grupo pesquisa e intervenção sobre violências, exclusão social e subjetivação. Foi criando em
2015 e está vinculado ao Departamento de Psicologia da UFC e Ao Programa de Pós Graduação em Psicologia
da UFC. O objetivo do laboratório é problematizar a produção de subjetividades na contemporaneidade, em suas
conexões com: 1) as expressões de violência, relações de poder e dominação inscritas no cotidiano das práticas
sociais, sobretudo, envolvendo segmentos infanto juvenis; 2) política públicas, direitos humanos e práticas
institucionais em campo diversos, tais como saúde, assistência social, justiça e educação. 3) práticas de
resistência no âmbito de movimentos sociais voltados ao enfrentamento das diversas expressões e ensino,
possibilitando intercessões entre Universidade e outros agentes sociais. (Trecho retirado do Instagram oficial do
VIESES - @viesesufc).
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socioeducativas, tendo em vista que haviam adolescentes participando das oficinas todas as
quintas-feiras.

3.2 Caracterização dos participantes da pesquisa

Esse tópico trata da apresentação dos jovens que se disponibilizaram a participar
da pesquisa, trarei uma exposição das principais características e experiências narradas nas
entrevistas e, como se deu meu contato com cada adolescente. Portanto, cada jovem será
apresentado individualmente.
As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro e
gravadas em áudio com autorização dos adolescentes e de seus responsáveis por meio do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento. É importante pontuar
que os nomes dos adolescentes são fictícios e foram escolhidos pelos próprios jovens no
momento da entrevista.

3.2.1 Júnior - O jovem extrovertido
Meu contato com Júnior se deu pelos corredores do CREAS, quando ele estava
aguardando a oficina ofertada pelo VIESES - UFC em que participava semanalmente.
Apresentei-me, falei que estava fazendo uma pesquisa na instituição com os jovens que
estavam cumprindo medida socioeducativa e logo ele começou a me contar que vinha da
privação de liberdade e que estava terminando de cumprir a L.A. Nesse momento, vi abertura
do adolescente para participar da pesquisa e então fiz o convite. Júnior se interessou bastante
pela proposta e disse que poderia conversar comigo quando o curso terminasse, fiquei
aguardando o adolescente e então fizemos a entrevista.
Júnior tinha 17 anos no período em que a entrevista foi realizada, setembro de
2018, e também já havia finalizado o primeiro semestre de cumprimento de medida da L.A e
estava aguardando a resposta judicial sobre seu processo. O adolescente afirmou que residia
com seus pais e sua companheira de 15 anos e mencionou que atualmente as condições
financeiras da família não eram estáveis, tendo em vista que seus pais não possuíam renda
fixa. Apesar da sua atual medida ser em meio aberto, durante a entrevista, o adolescente
trouxe com bastante ênfase sua experiência no meio fechado, onde afirmou ter passado 8
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meses, devido a um homicídio doloso que, segundo ele, cometeu por conta de envolvimento
com facções criminosas.
O adolescente estava sem estudar e passou a ter acesso à escola a partir da
medida socioeducativa no CREAS, além do acesso ao estudo, a medida lhe possibilitou
oportunidade de realizar curso profissionalizante como o de bombeiro hidráulico. Júnior era
bastante comunicativo e extrovertido, pude perceber essas características a partir de nosso
encontro e da forma como se portava com os profissionais do equipamento.
É importante ressaltar que o adolescente deixou de participar das atividades no
CREAS por não poder mais frequentar a instituição, devido a disputas territoriais entre
facções criminosas. Essa informação me foi dada pela técnica de referência do adolescente.
Ao final da entrevista, pedi que o adolescente me falasse qual era seu sonho e ele expôs: “meu
sonho né, viche... meu sonho é terminar meus estudos e trabalhar como um cidadão.” (Recorte
da entrevista narrativa do participante Júnior) O adolescente permitiu que a entrevista fosse
gravada e ao final afirmou que gostaria de ser chamado de Júnior.

3.2.2 Soares - “um garoto sonhador”
Meu contato com Soares se deu por meio do atendimento de acompanhamento da
medida socioeducativa. A técnica de referência me passou o telefone do adolescente e então
fiz o contato com ele e sua genitora para explicar a proposta da pesquisa. De imediato, Soares
aceitou participar e se dispôs a conversar comigo no dia do seu atendimento.
Soares tinha 17 anos no período da entrevista e também estava finalizando o
primeiro semestre do cumprimento da L.A. Apesar do adolescente não ter cumprido medida
de internação, em sua fala a experiência da privação de liberdade no período em que ficou na
Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) foi bastante emblemática.
O adolescente afirmou que residia com sua mãe e três irmãos, seus pais são
separados e mencionou não ter muito contato com o genitor, o último contato que havia tido
com pai foi quando estava na DCA, segundo ele:

[...] meu pai veio, disse algumas coisa comigo, eu pedi pra tirar ele porque ele nunca
me acompanhou, nunca conviveu comigo ai no momento, digamos, no momento que
eu menos precisava na verdade, porque de quem eu precisava mesmo era da minha
mãe e de quem tava comigo, no momento que eu menos precisava que eu menos
queria ele lá, ele chegou, chegou lá pra me apontar pra me acusar, pra falar as coisas,
ai eu pedi pro policial tirar ele [...] (Recorte da entrevista narrativa de Soares).
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O adolescente estava cursando o 1º ano do ensino médio, porém relatou a
dificuldade de continuar o ano letivo porque a escola ficava no território que ele não poderia
transitar em virtude das disputas entre facções. Inclusive, Soares afirmou que deixou de
participar das atividades escolares porque havia sofrido agressões físicas ao sair do colégio.
No dia da entrevista, sua genitora havia lhe acompanhado ao CREAS para conversar com os
profissionais sobre essa situação e solicitar ajuda para transferir o filho para uma escola de seu
bairro. É importante ressaltar que o adolescente afirmou que não fazia parte de organizações
criminosas e que essa dificuldade acontecia porque os bairros eram rivais.
Soares se apresentou na entrevista como um jovem sonhador que estava
lutando por seus objetivos, segundo ele: “O Soares é um garoto sonhador de bastantes sonhos,
bastantes objetivos e que não gosta e não pretende baixar a cabeça pra nada nem pra ninguém.
Sempre de cabeça erguida e correndo atrás do que quer.” (Recorte da entrevista narrativa de
Soares). O adolescente narrou que seu maior objetivo era terminar os estudos e se formar em
direito para ajudar sua mãe financeiramente, que atualmente, sobrevivia da pensão que o
genitor pagava.
Ao final da entrevista, o adolescente afirmou que seu sonho era conhecer o
mundo viajando, “Meu sonho é conhecer o mundo e crescer cada vez mais e servir de
exemplo para os outros” (Recorte da entrevista narrativa Soares). O adolescente permitiu que
a entrevista fosse gravada em áudio e se nomeou como “Soares” pois era o nome do jogador
de futebol de seu time favorito.

3.2.3 Iel - O jovem desenhista
Iel era um adolescente que sempre estava no equipamento participando das
atividades, além de participativo, sua marca era o gosto por desenhar, sempre que o via estava
com papel e lápis na mão projetando suas ideias em forma de desenho. Minha aproximação
com o adolescente se deu da mesma forma do contato com Júnior, pelos corredores do
CREAS enquanto ele aguardava uma atividade do serviço. Conversei com ele sobre a
pesquisa e logo se ofereceu em participar. Para Iel, colaborar com a entrevista lhe dava a
possibilidade de contar a sua versão na história, pois para ele: “a população só conhece um
lado” (Recorte da entrevista narrativa de Iel).
Iel tinha 18 anos no período da entrevista e estava cumprindo medida
socioeducativa de L.A, não estava próximo de finalizar, mas já havia passado pela etapa do
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PIA. Durante a entrevista, o jovem narrou de forma bem enfática sua experiência com a
medida de internação em que passou 4 meses e 20 dias privado de liberdade. É importante
pontuar que Iel estava cumprindo L.A como uma progressão de medida, ou seja, ainda em
decorrência da infração que causou a internação em uma unidade socioeducativa.
O jovem afirmou que quando criança residia com seus genitores e dois irmãos,
narrou que a família passou, nesse período, por algumas vulnerabilidades, como a
dependência química do pai, que os levou a viverem por um tempo em situação de rua e
afirmou que além dessas questões havia conflitos territoriais que o impedia de frequentar a
escola. Iel contou que sua família só conseguiu superar essa situação na sua adolescência e
que há uns dois anos atrás seu genitor faleceu, segundo ele: “Meu pai faleceu… como eu
disse, ele era aviciado, entendeu? saiu de casa pra comprar só 1kg de carne ai não voltou mais
quando foi depois de duas semanas recebemo a notícia que ele tinha morrido.” (Recorte da
entrevista narrativa de Iel).
No período da entrevista, o jovem relatou que estava morando com o tio, mas que
continuava contato com sua mãe e seus irmãos e sempre os ajudava. Iel afirmou que decidiu
morar com tio para ajudá-lo, pois o mesmo já tinha uma idade avançada e morava sozinho. De
acordo com o adolescente:
[...] eu fui tanto ajudado pela minha mãe que eu resolvi pra mim mesmo ajudar outra
pessoa, pessoa mais velha que precisa, entendeu? Quando eu fui morar com meu tio,
meu tio não tinha paz porque ele morava em outra casa que era zuada que gente
jogava areia, pedra e ele ficava muito estressado e a casa dele é grande e ele não tem
tempo de arrumar a casa dele, tomar remédio e cuidar das coisas dele… ai eu fui
morar com ele pra ajudar ele, entendeu? ele me ajuda e eu ajudo ele. (Recorte da
entrevista narrativa de Iel).

A partir da medida socioeducativa, Iel retomou as atividades escolares e estava
estudando no período da noite, cursando o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA
III), além disso, participava das atividades e cursos propostas pelo equipamento, como: curso
de corte e informática.
Ao final da entrevista, Iel afirmou: “meu sonho é conquistar o amor da minha mãe
de volta, entendeu? é conquistar a voz da população, ela pensava de um jeito que eu era e eu
não sou mais e agora o que elas tão pensando, e eu quero mudar isso, entendeu?” (Recorte da
entrevista narrativa de Iel). O jovem permitiu que a entrevista fosse gravada em áudio e se
nomeou na pesquisa como “Iel” pois gostava desse apelido.
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3.2.4 Mateus - O jovem que “tava na hora errada”
O contato com Mateus se deu por meio da assistente social do equipamento,
técnica de referência do adolescente, em seu atendimento de acompanhamento da medida
socioeducativa. Após as informações sobre do que se tratava a pesquisa, Mateus aceitou
colaborar e se dispôs ficar no equipamento para realizarmos a entrevista após o atendimento.
Mateus tinha 16 anos no período que a entrevista foi realizada o jovem estava
cumprindo PSC e já havia passado pela etapa do PIA. A instituição em que Mateus estava
prestando serviço era uma escola do município onde acompanhava crianças no laboratório de
informática. O adolescente afirmou que residia com seus genitores, dois irmãos e uma
sobrinha, a renda da família é gerida pelo pai que recebe auxílio doença por conta de um
câncer no pulmão que lhe impossibilita de trabalhar e pelos dois irmãos que trabalham em
uma confecção.
O jovem afirmou que estava cumprindo medida por conta de tráfico de drogas,
porém alegou na sua narrativa que não estava vendendo e sim usando, segundo o adolescente:
“nunca cometi crime nenhum. Foi o primeiro e último e de laranja ainda, né? Eu tava na hora
errada. Pronto, aí foi só isso ai mesmo.” (Recorte da narrativa de Mateus)
No período da entrevista Mateus não estava estudando e afirmou que o retorno às
atividades escolares aconteceria no ano de 2019, tendo em vista que já estava perto do final do
ano. Ao final da entrevista o adolescente afirmou que seu sonho era: “meu sonho mesmo é ter
minha família, terminar meus estudos, trabalhar, não se envolver com maus amizade e dar
orgulho a minha mãe” (Recorte da entrevista narrativa de Mateus). O jovem se nomeou como
“Mateus” por gostar do nome.

3.2.5 Vazo - O jovem aventureiro
O contato com Vazo se deu através da psicóloga do equipamento, técnica de
referência do adolescente, por meio do atendimento de acompanhamento da medida
socioeducativa. A partir do contato com o adolescente e explicação dos objetivos da pesquisa
a ele e sua avó, acertamos de realizar a entrevista na mesma semana, pois no dia do
atendimento o jovem afirmou que tinha um compromisso com seu genitor.
Vazo tinha 18 anos no período da entrevista e estava cumprindo medida
socioeducativa de PSC e já havia passado pela etapa do PIA. A instituição em que o
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adolescente estava cumprindo a medida era o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e
Esporte (CUCA) no setor da rádio. Os pais do adolescente são separados e o mesmo estava
residindo com sua avó materna. Vazo afirmou que sua genitora estava morando na Itália e
logo após o término da medida iria embora morar com a mãe.
O jovem afirmou que gostava de aventura e que se considera uma pessoa
extrovertida, segundo Vazo: “O Vazo é um cara que gosta de aventura, moto cross, natação,
mar, eu gosto muito dessa área assim, até meu pai uma vez me perguntou se eu preferia ser
policial ou bombeiro e eu disse que bombeiro, eu gosto muito do mar mesmo, gosto muito da
praia, gosto de fazer rapé, um cara muito extrovertido…” (Recorte da entrevista narrativa de
Vazo).
Segundo o adolescente, o CREAS lhe ajudou a conversar mais com as pessoas,
inclusive de sua família, segundo ele: “Eu era um menino muito solto, fazia muitas
artimanhas, ai depois que eu conheci o CREAS, fui conversando mais com a minha tia, passei
a me abrir mais, vendo como é que as coisas eram, a realidade, ai relaxei, tipo não curto mais
essas coisas”. (Recorte da entrevista narrativa de Vazo).
Ao final da entrevista o adolescente afirmou seu sonho era terminar os estudos e
cursar a faculdade de direito e que iria realizá-los na Itália quando fosse morar com a mãe. O
jovem permitiu que a entrevista fosse gravada e se nomeou de “Vazo” por ter sido seu apelido
na infância.

3.2.6 Cérebro - O líder do centro socioeducativo
O contato com o adolescente se deu de uma forma diferenciada dos demais, tendo
em vista que aconteceu fora do equipamento do CREAS, quando fui até a 5º Vara de
execução judicial me informar acerca dos dados gerais do quantitativo de adolescentes que
estavam nas medidas em meio aberto, informação importante para compor a parte
metodológica da pesquisa.
Conheci Cérebro no período em que trabalhei como psicóloga em um centro de
privação de liberdade da cidade de Fortaleza-CE. Nunca imaginei que ele fosse fazer parte da
pesquisa, mas como o campo é “vivo” e dinâmico, a oportunidade do encontro aconteceu. Na
ocasião, conversamos, soubemos o que cada um estava fazendo “na liberta” e ao contar sobre
a pesquisa e o que estava fazendo na 5º Vara, vi a oportunidade de convidá-lo para a
entrevista narrativa. Expliquei os objetivos do estudo para o adolescente, que logo me dirigiu
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um “sim”. Realizei todo procedimento ético de pedir autorização também ao seu responsável
e então realizamos a entrevista. É válido pontuar que embora ela tenha sido realizada fora do
equipamento do CREAS, não fugimos do contexto da pesquisa, uma vez que o juiz da 5º
Vara, responsável pela execução das medidas, já havia determinado a realização do trabalho
de campo.
Cérebro estava com seu responsável, aguardando uma audiência para
arquivação de um dos processos em seu nome. O adolescente tinha 17 anos no período da
entrevista, afirmou que fazia um ano da última vez que havia cumprido medida
socioeducativa, tendo ficado quatro meses privado de liberdade por conta do ato infracional
de receptação de carro. Ao narrar sobre sua história de vida afirmou:

O Cérebro é um adolescente que cresceu revoltado com a morte do pai aí era muito
inteligente mas só que quando você cresce revoltado se você não tiver
acompanhamento você se transforma, você se transforma de uma forma que
ninguém lhe reconhece mais, ninguém quer saber mais como é que você tá aí por
isso você tenta escapar mas infelizmente alguns cai no mundo do crime, né?
(Recorte da entrevista narrativa de Cérebro).

Afirmou que passou cinco vezes pelo sistema socioeducativo e sua análise dos
períodos em que cumpriu medida é que “lá não recupera ninguém” (Recorte da entrevista
Narrativa). O jovem trouxe em sua narrativa a aposta que a educação e as oportunidades
sociais poderiam resolver a problemática da infração. O jovem afirmou que atualmente estava
trabalhando e estudando no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), além disso,
expôs que estava residindo com sua companheira e seus dois filhos. Ao final da entrevista
relatou que seu sonho era:

Meu sonho é poder um dia servir de inspiração pra alguém, entendeu? poder ter voz
em algum canto, seja no que for, uma palestra… poder dizer pra sociedade que não
discriminalize ninguém porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém não sabe o
dia de amanhã, hoje você é um traficante mas amanhã você pode ser um advogado,
ta entendendo? basta você querer. (Recorte da entrevista narrativa de Cérebro).

O adolescente se nomeou de “Cérebro” pois para ele é o que permite ter o
entendimento da vida.

3.3 Procedimentos de construção do corpus da pesquisa
3.3.1 Entrevista Narrativa
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A escolha pela entrevista narrativa foi importante para que pudéssemos atingir os
objetivos da pesquisa, tendo em vista que esse procedimento metodológico possibilitou o
acesso às produções de sentido dos jovens acerca de suas vivências com a medida
socioeducativa e a da responsabilização pelo ato infracional cometido. Além disso, a
entrevista narrativa se adequou ao campo de pesquisa que trazia na sua dinâmica uma certa
rotatividade dos adolescentes no equipamento, o que dificultava pensar um grupo específico
para essa proposta.
De acordo com Brunner (2013), é a partir da narrativa que o sujeito cria e recria a
sua identidade, ou seja, é na capacidade de narrar histórias sobre nós mesmos que nos
formamos sujeitos e nos diferenciamos das demais espécies, segundo o autor: “o talento
narrativo é uma característica distintiva da raça humana, bem como a posição ereta ou o
polegar oposto” (BRUNNER, 2013, p 122).
O autor expõe ainda que a capacidade de falar sobre si possibilita a vinculação
com outras identidades ao mesmo tempo em que leva o sujeito ao seu passado lhe fazendo
vislumbrar um futuro. É importante ressaltar que as narrativas construídas estão inseridas em
um contexto histórico-cultural que é dialético e que atravessa a identidade do indivíduo, de
modo que as histórias narradas se configuram como um reflexo dessa relação homem e
mundo. (BRUNNER, 2013).
Neste procedimento metodológico não há a elaboração de um roteiro estruturado,
se configurando assim em uma entrevista aberta em que o pesquisador intervém a partir da
narrativa do participante. No caso do estudo em questão, após a explicação do que se tratava a
pesquisa foi solicitado aos jovens que narrassem sobre suas trajetórias de vida, a partir daí
fomos construindo perguntas que tivessem a ver com o contexto das medidas socioeducativas
e a responsabilização juvenil. É importante ressaltar que o caminho dessas perguntas foi
pensado a partir de como cada jovem conduzia o diálogo, porém, as perguntas relacionadas ao
contexto do estudo, foram pensadas previamente, sendo utilizadas de maneira diferenciada
com cada adolescentes, pois o mais importante era seguir a forma que o jovem conduzia a
entrevista. Para maior esclarecimento, segue um quadro abaixo com perguntas que mais se
sobressaíram em todas as entrevistas:

Pergunta Norteadora da Entrevista
Narrativa

Perguntas Relacionadas com a
problemática do estudo
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- Me fala sobre a tua experiência
nos centros de privação (no caso dos jovens
que havia passado pela medida de internação)
- Me fala sobre a tua experiência
- Me conta sobre a tua história de vida

com a L.A. /PSC
- O que tu acha da medida que o
juiz te deu em relação ao teu ato infracional?
- Como é ser um jovem que
cumpre MSE?
- Qual é teu sonho?

Quadro 1
As entrevistas foram importantes por possibilitar a produção de sentido sobre a
responsabilização do ato infracional cometido e a experiência com as medidas socioeducativa,
objetivos centrais deste estudo. Ao todo foram realizadas seis entrevistas narrativas
individuais, nas quais todos os adolescentes, com autorização dos seus responsáveis,
permitiram a gravação em áudio.

3.3.2 Oficina temática
Durante o caminhar da pesquisa surgiu a possibilidade de introduzir à construção
do corpus a experiência de uma oficina temática com alguns dos adolescentes, participantes
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da pesquisa, acerca da responsabilização. Essa oportunidade veio por meio de uma atividade
que o VIESES - UFC estava realizando no período em que eu estava imersa no campo.
O projeto realizado pelo VIESES - UFC, se caracterizava por uma atividade de
extensão chamada “Histórias Desmedidas” em parceria com o projeto “Traficando Saberes”
do Laboratório de Estudos da Violência (LEV), onde a proposta era a realização de oficinas
temáticas com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.
Foram propostas 12 oficinas temáticas relacionadas ao campo dos direitos humanos e
juventude. Os encontros aconteciam todas as quintas-feiras com o revezamento entre os
laboratórios de estudos, onde em uma semana a facilitação ficava por conta do VIESES e na
outra pelo LEV.
Uma das propostas temáticas trabalhada nas oficinas foi o tema da
responsabilização, que, na ocasião, o grupo do VIESES havia nomeado de “responsabilização
juvenil e projeto de vida”. Sabendo dessa possibilidade, me articulei com os facilitadores a
fim de contribuir junto com eles com a atividade e usar o espaço da oficina como mais uma
possibilidade de produção do corpus para além das entrevistas narrativas, uma vez que o
estudo em questão e a oficina tinham a proposta de trabalhar a mesma temática. Assim, o
VIESES me deu a possibilidade de usar o dispositivo de grupo para perceber como os
adolescentes produziam sentido acerca da responsabilização.
A oficina, da qual participei na construção, junto com a equipe do VIESES, foi
organizada no formato de um círculo de cultura em que levamos palavras geradoras expostas
no chão sobre o contexto e a temática abordada. As palavras norteadoras foram: medida
socioeducativa; ECA; L.A; PSC; punição; responsabilização; ato infracional; mudar de vida;
apoio ao adolescente; futuro; juiz; dificuldades. Cada adolescentes, assim como os
facilitadores pegava uma ou mais palavras e falava o que pensava sobre. É importante pontuar
que no encontro não foi possível trabalhar todas as palavras expostas, por conta da limitação
do tempo.
Nesse encontro participaram três adolescentes, dois deles já haviam colaborado
com a entrevista narrativa (Júnior e Iel) e, portanto, já haviam assinado os termos de
autorização de participação da pesquisa. Os dados acerca do encontro foram registrados
através do diário de campo, já que não houve disponibilidade de gravar o momento. Assim, as
considerações sobre a oficina se darão nos capítulos analíticos de forma generalizada e a
partir das considerações realizadas no diário de campo.

3.4 Procedimento de Análise do Corpus da pesquisa
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As narrativas dos jovens da pesquisa foram analisados dentro do que chamamos
de análise interpretativa a partir da perspectiva Histórico-Cultural de Vygotsky, que considera
que o desenvolvimento humano é construído a partir das relações sociais, de maneira dialética
e não linear, podendo haver em seu curso avanços e retrocessos (VYGOTSKY, 2000). Essa
base teórico-metodológica possibilitou, junto com a compreensão de Brunner (2013) acerca
das entrevistas narrativas, compreender os sentidos produzidos pelos adolescentes
participantes da pesquisa sobre a responsabilização.
Vygotsky(2000) considera que a linguagem é a mediação que mais representa e
condensa a relação entre objetividade e subjetividade, além de ser através dessa função que os
homens estabelecem trocas e relações sociais, de modo a construir significados e sentidos
acerca do mundo (AGUIAR, 2001). Tais conceitos são fundamentais para essa abordagem
teórica, tendo em vista que será a partir do significado e do sentido que o homem passa a
interpretar, interagir e transformar os fenômenos do mundo.
Nesse sentido, de acordo com Barros et al (2009), o significado está relacionado
ao que é socialmente construído, podendo ter características do coletivo, bem como
referências culturais e sociais, e, ainda, apresenta-se como um conceito, uma forma simples
do pensamento e da linguagem. Nas palavras de Vygotsky (2008, p. 151):
[...] do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma
generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são
inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um
fenômeno do pensamento. Daí não decorre, entretanto, que o significado pertença
formalmente a duas esferas diferentes da vida psíquica. O significado das palavras é
um fenômeno de pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha corpo
por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na medida em que esta é ligada ao
pensamento, sendo iluminada por ele. É um fenômeno do pensamento verbal, ou da
fala significativa - uma união da palavra e do pensamento.

No que se refere ao sentido, Barros et al (2009) afirma que essa é uma concepção
de caráter singular, subjetivo e pode assumir múltiplas formas, segundo Vygotsky. O sentido
é construído a partir das mais diversas interações do sujeito com seu contexto, perpassando
pelo campo das emoções, das sensações e das mais diversas experiências vividas na interação
social. O autor ainda expõe que, para se compreender com profundidade o discurso do outro,
é preciso ir além do conceito (significado) e adentrar, com profundidade, no pensamento, isto
é, no sentido.
Um ponto relevante na análise com essa abordagem teórica está no modo como
Vygotsky compreende a existência dos fenômenos sociais. Para o autor, todo acontecimento
social só existe a partir do momento em que o homem passa a interpretá-lo e produzir
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significado e sentido, ou seja, para que o fenômeno concreto exista é necessário que o homem
pense sobre ele (FRIEDRICH, 2012). Nessa perspectiva, o estudo em questão ocupa um lugar
central no que se refere à compreensão dos adolescentes acerca da responsabilização juvenil,
uma vez que, a partir das entrevistas narrativas e da ação dos jovens em narrar suas
experiências, foi possível uma (re)elaboração dos significados e sentidos que eles estavam
produzindo nessa vivência, fator importante no cumprimento da medida socioeducativa por
possibilitar autonomia e conscientização sobre os processos vivenciados.
As categorias analíticas teóricas que nortearam a pesquisa foram: medida
socioeducativa, adolescência-juventude, violência e responsabilização juvenil. A partir da
narrativas dos jovens foram identificada as seguintes categorias empíricas: violência, medida
socioeducativa e responsabilização.
A unidade de análise deste estudo se caracterizou pelo discurso produzido durante
as entrevistas narrativas na relação entre ato infracional e medida socioeducativa. Por fim, a
articulação entre as categorias analíticas teóricas e empíricas serviram de base para a
construção dos capítulos analítico-teóricos da dissertação.

3.5 Procedimentos éticos

Os procedimentos éticos deste estudo estão de acordo com as resoluções de nº
466, de 12 de dezembro de 2012, e nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de
Saúde. Desta forma, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, da
Universidade Federal do Ceará (UFC), sob o CAAE: 02040118.4.0000.5054.
Além da submissão ao comitê de ética foi necessário, para que a instituição
liberasse a autorização para realização da pesquisa (inclusive para gravação das entrevistas
em áudio), que o Juiz da 5º Vara da infância autorizasse judicialmente a inserção em campo
tendo em vista que os adolescentes estavam sob responsabilidade do Estado por meio das
medidas socioeducativas.
Durante a produção do corpus do estudo os adolescentes que participaram das
entrevistas, assim como seus familiares, assinaram o Termo de Assentimento (adolescentes) e
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (familiares e os jovens maiores de
idade), contendo todas as informações relacionadas à pesquisa. Outro aspecto importante no
procedimento ético diz respeito à devolutiva desse estudo para os participantes e para a
instituição em que a pesquisa foi realizada. Nesse sentido, a proposta de devolutiva, se
configura na realização de uma oficina temática com os profissionais CREAS e os
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participantes da pesquisa para apresentar os principais dados da pesquisa, possibilitando um
espaço de discussão acerca da responsabilização dos adolescentes que estão sob medida
socioeducativa.
Por fim, é importante ressaltar o cuidado que tive para que cada participante
compreendesse essa etapa do procedimento ético, me dispondo, em qualquer momento da
etapa da pesquisa, esclarecer possíveis dúvidas, destacando, ainda que: a identidade do
adolescente estaria sendo resguardada e mantida em sigilo, de modo que os dados utilizados
seriam descritos de forma que não fosse possível identificar os participantes; ao final da
pesquisa a gravação seria destruída e o quesito da voluntariedade em todo processo
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4 SENTIDOS DE RESPONSABILIZAÇÃO JUVENIL PRODUZIDOS POR
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
Se eu pudesse eu dava um toque em meu destino; não seria um peregrino
nesse imenso mundo cão; não aprendia as maldades que essa vida tem;
mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém, juro que nem
conhecia a famosa FUNABEM onde foi a minha morada desde os tempos
de neném; se eu pudesse eu tocava em meu destino hoje eu seria alguém,
seria eu um intelectual; Se eu pudesse eu não seria um problema social.
Problema Social, Seu Jorge
O capítulo em questão busca apresentar as produções de sentidos dos adolescentes
que cometeram atos infracionais e cumprem medida socioeducativa sobre o processo de
responsabilização. De acordo com o dicionário Aurélio (2018), a palavra responsabilizar significa:
1- Tornar responsável; 2- Imputar responsabilidade; 3 Torna-se responsável. Apesar da falta de
clareza acerca do significado literal dessa palavra, a responsabilização se configura como um
importante fenômeno que organiza a sociedade, podendo assumir sentidos diversos a depender do
contexto em que se fala. Não pretendo, com esse capítulo, fechar um conceito único para
responsabilização, uma vez que esse não é o objetivo deste estudo, mas sim fazer uma
problematização de como esse processo é percebido pelos adolescentes que passaram pela
experiência das medidas socioeducativas. Os próximos tópicos abordarão as produções de

sentido elaboradas pelos adolescentes participantes da pesquisa sobre suas experiências com a
medida socioeducativa e o processo de responsabilização pelo ato infracional cometido.
4.1 “A pessoa tem que de vez em quando cair ou então ser torturado pra aprender”:
Sentidos de responsabilização atrelado à punição
A Doutrina da Proteção Integral foi um ganho histórico no campo do
reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes. Uma de suas principais marcas, como
já foi citado anteriormente, está na forma com que esta legislação responsabiliza
juridicamente adolescentes que têm em sua trajetória a vinculação com atos infracionais,
propondo um sistema socioeducativo.
Além do reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, o
Estatuto considera em seu artigo 6º a condição peculiar de desenvolvimento deste público
(BRASIL, 1990), que tem importante significado, uma vez que, se desfaz da categoria da
menoridade rompendo com a ideia de que crianças e adolescentes são seres inferiores, abrindo
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espaço para uma nova forma de responsabilização juvenil em se tratando de atos infracionais.
De acordo com Sposato (2006, p. 269):

O conteúdo inovador está no reconhecimento de uma igualdade essencial de toda a
pessoa humana, decorrente de sua dignidade. E a dignidade por sua vez, exige a
titularidade de direitos e deveres. Esse reconhecimento pela nova normativa da
criança e do adolescente reforça que toda a pessoa, enquanto viva, está em
permanente desenvolvimento de sua personalidade, porém na infância e na
adolescência, tal desenvolvimento é mais intenso, e, portanto, peculiar.

A autora supracitada, expõe, ainda, que considerar a condição peculiar de
desenvolvimento não implica desresponsabilização legal. Nesse sentido, a legislação
estabelece que adolescentes que cometem alguma infração devem ser submetidos às medidas
socioeducativas, sendo assim, considerados no Art. 104 do Estatuto, inimputáveis perante a
lei (BRASIL, 1990), o que não significa o mesmo que impunidade, uma vez que há
responsabilização do autor do ato infracional. De acordo com Valente (2015, p. 27), “dizer
que as crianças e os adolescentes são inimputáveis remete a retirar-lhes a possibilidade de
responsabilização penal, no entanto, sem retirar a possibilidade de uma responsabilização
jurídica, pessoal e social.”
Valente (2015) explica de maneira bastante elucidativa a questão da
inimputabilidade, ao afirmar que esta consideração decretada pelo ECA não retira dos
adolescentes a possibilidade de se responsabilizarem juridicamente pela infração cometida,
mas os coloca frente a um sistema de responsabilização juvenil diferenciado do modelo
imposto aos adultos, tendo em vista a condição de desenvolvimento em que os adolescentes
se encontram.
É importante pontuar que esse atual sistema de responsabilização visa o
abandono de intervenções punitivas em detrimento de ações pedagógicas, estando descrito,
portanto, no SINASE que, apesar da medida socioeducativa possuir em si um caráter
sancionatório tendo em vista as restrições legais, a prioridade está nas intervenções sóciopedagógicas “haja vista que sua execução está condicionada à garantia de direitos e ao
desenvolvimento de ações educativas que visem à formação da cidadania. Dessa forma, a sua
operacionalização inscreve-se na perspectiva ético-pedagógica.’’ (SINASE, 2006, p. 47).
De acordo com Neto (2019), o reconhecimento do caráter sancionatório das
medidas não anula ou se sobrepõe ao aspecto pedagógico na execução da justiça juvenil, mas
se situa como uma das finalidades do sistema socioeducativo, que seria a responsabilização
legal. Outro ponto importante está no fato de que a partir do reconhecimento do caráter
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sancionatório das medidas (posicionamento da Lei do SINASE), rompe-se com a ideia
menorista onde o caráter tutelar com vistas à “proteção” estimulava as mais diversas violações
de direitos, ou seja, nessa perspectiva, a medida socioeducativa não teria como objetivo final a
proteção do adolescente, mas sim a sua responsabilização legal, sendo o caráter protetivo um
importante elemento durante o processo.
A problemática da questão exposta acima está no entendimento de sanção como
punição (prática retributiva em que o objetivo seria causar dor no indivíduo como resposta ao
delito cometido) enquanto que no contexto da justiça juvenil o conceito de sanção se
apresenta como uma “restrição de direito legitimamente imposta” (NETO, 2019, p. 50). Nas
palavras do autor:
[...] é importante destacar que o Sistema Socioeducativo, desde seu surgimento, não
assumiu para si um objetivo retributivo. Ao contrário do Direito Penal adulto, em
que a pena, além das finalidades pedagógica, dissuasiva e reabilitadora, agrega a
finalidade retributiva, o Sistema Socioeducativo é tão somente sociopedagógico.
Tanto é que diante de um caso concreto, constando o(a) juiz (a) que determinado (a)
adolescente é faticamente responsável pela prática de um ato infracional, mas que
por motivos outros que não a intervenção socioeducativa, já demonstrou ter
compreendido sua responsabilidade sob o dano provocado e aprendido com seu erro,
está o (a) magistrado (a) autorizado (a) a extinguir o processo pela perda do seu
objetivo, conforme o art 46, II da lei do SINASE. Sendo assim, desde nosso ponto
de vista, só é possível compreender o Sistema Socioeducativo como um Direito
Penal Juvenil se for possível admitirmos que esta possa existir sem necessariamente
recorrer à punição - compreendida aqui como a intencionalidade de causar a dor ainda que tenha um caráter sancionatório. (NETO, 2019, p. 50-51).

Apesar da legislação atual propor um sistema de responsabilização jurídica que
visa o abandono de intervenções punitivas no trato com os jovens, existe um verdadeiro
clamor por intervenções desse cunho em todas as esferas da sociedade e de poder
(principalmente poderes legislativo e judiciário). Prova disto é a tentativa recorrente da
aprovação da Proposta de Ementa Constitucional (PEC.33/12) que visa a redução da
maioridade penal. Além de haver uma distorção no sentido de inimputabilidade, como se essa
condição estivesse atrelada à impunidade.
A questão que pretendo levantar aqui se refere à compreensão de que
intervenções de cunho punitivo na sociedade, sempre funcionaram como um dispositivo
travestido de responsabilização e é aí onde reside a dificuldade da sociedade em elaborar ou
aceitar práticas que sobressaiam essa ordem.
Para ilustrar, ainda que de forma tímida, trago Foucault (1999), em seu clássico
“Vigiar e Punir” que apresenta essa problemática de maneira bastante elucidativa quando
discute o desaparecimento do suplício como forma de responsabilização na Idade Média - que
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seria a espetacularização da violência através da punição e da tortura de forma mais incisiva para o aparecimento das prisões como a grande promessa do Estado moderno para a
responsabilização. De acordo com o autor, a punição deixa de marcar os corpos de uma
maneira mais direta, para, então, violar a subjetividade.
A punição vai-se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando
várias consequências: deixa o campo de percepção quase diária e entra no campo da
consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade não à sua intensidade
visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o
abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Por essa
razão, a justiça não mais assume publicamente a parte de violência que está ligada a
seu exercício. (FOUCAULT, 1999, p. 13).

A responsabilização como punição, que era um processo impresso diretamente no
corpo, passa a adquirir, em tese, caráter simbólico, por meio do encarceramento. Marcar o
corpo de maneira espetacularizada se tornou um mal na sociedade, os elementos que
constituíam a pena passaram da dor física para a dor da alma, a apropriação dos corpos, pela
justiça, se dava a distância, por meio das regras rígidas e da economia dos direitos, ou seja, o
aprisionamento se torna o recurso punitivo mais importante para o controle e a vigilância dos
indivíduos. (FOUCAULT, 1999).
De acordo com Foucault (1999, p. 20), “não é mais o corpo, é a alma. À expiação
que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração,
o intelecto, a vontade, as disposições”. O autor explica que a punição não tinha o objetivo de
responsabilizar apenas pelo delito, nessa perspectiva, ela controlava subjetivamente o
indivíduo, de modo que o julgamento e a sanção ultrapassava a atitude criminosa e penetrava
na alma.
Sem dúvidas, as problematizações trazidas pelo autor supracitado são complexas e
daria um estudo específico para trabalhá-las, todavia, considero importante extrair do exposto
que a punição sempre estruturou as intervenções sociais e judiciais, em relação aos indivíduos
que por alguma razão infringiram as leis, sejam elas de maneira direta (com as violências
físicas), ou indiretas (com as violências psicológicas).
Segundo Neto (2019), é nessa estrutura punitiva que o Direito Penal encontra suas
bases, tendo em vista que o sentido da aplicação da lei se ancora na justiça retributiva, onde se
retribui com a dor o dano causado pelo delito, embora alguns autores acreditem que a essência
do Direito Penal não seja a vingança, sendo essa questão fruto do direito de punir do Estado.
O autor aborda que essa noção penal retributiva de punição direcionada ao indivíduo cuja
ação é delituosa acaba construindo na sociedade igual desejo de intervenção, podendo ser
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identificado na cultura brasileira a partir da superlotação no sistema prisional, dos
linchamentos nas ruas e com as propostas para redução da maioridade penal.
As narrativas dos adolescentes participantes da pesquisa refletem a expressão da
justiça retributiva e o desejo da punição como estratégia de responsabilização a uma infração
cometida. Podemos identificar essa questão na fala do jovem Iel:
Pesquisadora: O que tu achou do juiz ter dado essa medida por esse ato que tu
cometeu?
Iel: Porque assim ó, eu entrei dentro de uma casa pra pegar os pertences das pessoas
se alguém reagisse eu matava, entendeu? Naquele exato momento ali o que eu podia
levar era uma tortura ou um tiro na cabeça que eu podia levar, entendeu? Se eu
tirasse uma vida, eu ia ser preso, depois eu ia sair, e aí? Eu só fui preso, comi, tomei
banho, vivi uma vida boa e aquela família? viveu uma vida ruim de uma pessoa
morta, entendeu? Era pra ser a mesma que eu fiz com aquela pessoa, era pra tá
fazendo comigo também, entendeu? como outras pessoas que matam, bate, roubam,
era pra ser feito a mesma coisa do que aquela pessoa fez com a vítima, entendeu?
pra sentir na pele o quê que a vítima sentiu naquele dia, entendeu? A pessoa mata,
estrupa, e o prefeito bota dentro de um cubo que lá dentro a pessoa toma banho,
come, é pasta de dente, é lençol lavado todo dia, é roupa lavada todo dia, diabo é
isso? A pessoa segue o rumo do mal e o prefeito bota o rumo do bem dentro de um
cubo, como se tivesse lá fora… e as pessoas lá dentro falam: eu tô é na vida boa, eu
tô é na vida ótima, óia, sair daqui eu vou fazer a mesma coisa pra voltar cá que eu
quero é engordar, entendeu? era pra ser diferente, era pra ser uma tortura, era pra ser,
era pra morrer, era pro prefeito deixar a sentença o resto da vida, como a juíza de
Caucaia, ela é pesada, ela deixa a pessoa viver até o resto da vida lá, entendeu?
Então, o doutor C. era pra ser também, num era pra ser papai C., era pra ser doutor
C., era pra doutor C. deixar lá pagando, sofrendo, pensando no que fez, entendeu?
Num era pra ser aquela vida boa, os dinheiro dos impostos tudim vão pra aquilo que
os adolescentes faz e volta, sai e volta, diabo é isso, isso é uma casa? (Recorte da
entrevista narrativa de Iel).

Segundo o adolescente, é a partir do sofrimento que se encontra a possibilidade de
o indivíduo reparar o dano causado à sociedade, de modo que a sentença expressa pela
legislação não seja suficiente para garantir que o sujeito se responsabilize. A narrativa do
adolescente produz um sentido de responsabilização onde o meio para alcançá-la vai desde
intervenções punitivas em que se deve marcar o corpo com o castigo, até o encarceramento
como estratégia capaz de fazer o sujeito alcançar a reflexão de seus atos, de modo que até as
garantias de direitos básicas como: alimentação e higiene pessoal, devem ser negadas. O
adolescente considera em sua narrativa que o melhor caminho para fazer o sujeito se
responsabilizar pelo ato infracional é através da reflexão que, em seu entendimento, deve
acontecer de forma isolada. O exposto por Iel é identificado em Foucault (1999) quando o
autor discute que uma das finalidades das prisões era provocar no indivíduo uma reflexão por
meio da solidão tendo em vista que:
[...] a solidão realiza uma espécie de auto-regulação[sic] da pena, e permite uma
como que individualização espontânea do castigo: quanto mais o condenado é capaz
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de refletir, mais ele foi culpado de cometer seu crime; mas mais também o remorso
será vivo, e a solidão dolorosa; em compensação, quando estiver profundamente
arrependido, e corrigido sem a menor dissimulação, a solidão não lhe será mais
pesada. (FOUCAULT, 1999, p. 265).

O adolescente Júnior corrobora com o discurso de Iel por acreditar que só através
do encarceramento o sujeito poderá se desvincular das práticas infracionais e então ser
devidamente responsabilizado, segundo o jovem: “Na minha opinião, na minha opinião quem
fosse pegue era pra ir logo pro educativo, tinha negócio de meio aberto, não! Na minha
opinião. Aí tem negócio de PSC né? L.A... aí: ‘ah, num passei nenhum dia lá, vou querer
fazer de volta’ ai pronto! Faz de volta!” (Recorte da entrevista narrativa de Júnior). A forma
rígida com que Júnior e Iel produzem sentidos sobre o processo de responsabilização legal são
atravessadas em seus discursos pelo clamor de punição disseminado socialmente, pela ideia
de que o ECA não cumpre a função de responsabilizar o sujeito, e pela influência do Direito
Penal retributivo.
As narrativas dos adolescentes participantes da pesquisa ilustram a produção de
sentido, construída socialmente, de que as medidas socioeducativas são ineficientes, a ponto
de não gerar nenhuma resposta legal ao dano, principalmente se elas não forem de privação de
liberdade, sendo apenas uma forma de “passar a mão na cabeça” do adolescente. Essa ideia de
ineficiência, impunidade e mito sobre a exacerbação de direitos quando o jovem se encontra
em atendimento socioeducativo é disseminada pela mídia, pelo senso comum e até por alguns
profissionais do sistema. De acordo com Neto (2019), tais questões apontam para uma
evidente descaracterização do SINASE, que tanto fortalecem intervenções penais punitivas
quanto o imaginário popular que destinam tais significados as medidas socioeducativas:
“engorda” (internação); “assinar” (L.A) e pagamento ou “trabalhar de graça” (PSC).
Um exemplo dessa problemática se expressa na narrativa do jovem Júnior que
relacionou sua vinculação com atos infracionais motivados, também, pela ideia difundida
socialmente de que adolescentes por serem menor de idade não se responsabilizam legalmente
pela infração cometida, segundo ele: “De primeiro minha vida era, eu queria só saber de
roubar, tá entendendo? Os meninos ficava falando “ah, a FEBEM é mamão”, tá entendendo?
Aí eu acabei indo, isso fez eu acabar indo, participei, comecei a roubar, comecei a fazer um
homicídio aí que eu fui até pegue”. (Recorte da entrevista narrativa de Júnior).
O diálogo com o adolescente Vazo, também demonstrou essa percepção sobre as
medidas socioeducativas. De acordo com ele:
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Pesquisadora: Tu podia me contar o que foi que aconteceu, pra tu vim aqui pro
CREAS cumprir essa PSC?
Vazo: Silêncio… Foi… tive uma intriga né com uma pessoa da minha família aí
fiquei com raiva mesmo, aí eu conheci umas pessoas assim, comecei a andar com
elas, aí tive uma oportunidade lá e fui fazer essa besteira (referindo-se ao ato
infracional). Pra mim mesmo, eu achei que não ia dar em nada.
Pesquisadora: O que tu chama de besteira? E porque tu achou que não ia dar em
nada?
Vazo: A besteira foi o roubo de carro com um simulacro eu e outro rapaz. Eu achei
que não dava em nada porque sou de menor, e sempre ouvi isso, que não dá em nada
quando é de menor, agora tô pagando com essa PSC aí.
Pesquisadora: Onde tu ouviu isso “que não dá em nada”?
Vazo: O pessoal sempre fala, sei lá, chamam de engorda, né não?
Pesquisadora: Entendi! Quando tu fala “o pessoal” quem são?
Vazo: É os meninos, a televisão também, o pessoal…

O jovem Soares também aborda bem a ideia de uma responsabilização legal
ineficaz, ou mesmo, “branda”. Para o adolescente a medida de internação se configura muito
mais como um espaço em que o jovem tem, de certo modo, algum “privilégio”, fortalecendo a
ideia de que a garantia de direitos básicos, como alimentação, passa a ser uma regalia na
execução da medida socioeducativa. Nas palavras de Soares: “hoje em dia já tem jovem que
vai roubar por curtição, vai: ah o menor vai chegar lá na casa e tal, pega 45 dias, pegar uma
engorda, vai comer, vai beber as custas dos outros e pronto” (Recorte da entrevista narrativa
de Soares).
De acordo com Figueiró, Minchoni e Figueiró (2013), na contemporaneidade, a
disseminação de intervenções violentas como formas de responsabilização, bem como a
descaracterização do Estatuto como mostra as narrativas acima, tem como importante motor a
mídia, que funciona não só como um veículo capaz de propagar ideias e formar opiniões, mas
também se torna responsável em produzir modos de existências e subjetividades que
impactam, inclusive, na compreensão dos fenômenos sociais. Os referidos autores chamam
atenção para a audiência de programas policiais, que veiculam a violência de maneira
sensacionalista e apelativa sobretudo as relacionadas aos adolescentes que cometem atos
infracionais. Tais questões constroem no imaginário social os estereótipos de quem vem a ser
o criminoso na sociedade fazendo-se alusão de que as medidas legais já impostas são brandas
e insuficientes.
[...] a mídia figura como um dos elementos, que compõem o dispositivo da
criminalidade, produzindo em nós medo e insegurança, forjando assim determinadas
subjetividades, amedrontadas, inseguras. O dispositivo seria um conjunto de
elementos que compõem os discursos dominantes sobre a questão da criminalidade
em nosso país. Não podemos deixar de atentar para os efeitos que o dispositivo da
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criminalidade, potencializado pela mídia, produz em todos nós, que não cometemos
crime algum e provavelmente nunca entraremos em uma unidade prisional. Trata-se
da produção em nós, de um modo de operar, de uma subjetividade que deseja, cada
vez mais, a punição e o castigo. Nesse sentido, vivemos um momento onde se
reivindica cada vez mais castigos, muito além de nossa suposta humanidade, porém
pouco se fala a respeito de um projeto de sociedade, mais justa e igualitária.
(FIGUEIRÓ; MINCHONI; FIGUEIRÓ, 2013, p. 230).

Os autores citados atentam que esse debate punitivo, gerenciado pelo medo e a
insegurança através da mídia, impossibilita discussões mais amplas acerca dessa
problemática, excluindo, sobretudo, a importância de pensar políticas públicas efetivas que
diminuam as desigualdades sociais e prezem pelas garantias dos direitos humanos. Outro
desdobramento dessa questão se refere à compreensão da criminalidade, principalmente
quando o autor do ato infracional é adolescente, de forma naturalizante e individualizada,
desconsiderando todo o contexto envolvido no processo.
A discussão dos autores sobre o papel da mídia gera uma importante reflexão
sobre a maneira de se fazer política no nosso país. Sabemos que os representantes políticos
necessitam, pelo menos de maneira indireta, do apoio da população, logo, seus discursos e
suas propostas têm como principal objetivo “agradar” o eleitorado. No que se refere à
segurança pública, ouvimos, de grande parte dos líderes do Estado, ideias e propostas que
enaltecem e legitimam a punição como a melhor forma de combater a criminalidade, com a
justificativa de a lei fortalece a impunidade.
Nesse sentido, podemos citar a eleição do atual presidente Bolsonaro, que cresceu
em cima do sentimento de insegurança da população, durante sua campanha eleitoral, a partir
de discursos violentos e do jargão “bandido bom é bandido morto”. Então, é previsível que
qualquer projeto político voltado para o combate à violência vindo deste governo terá como
principal objetivo legitimar a punição de maneira a agradar a sociedade e a mídia. Portanto, é
notório que existe um projeto político de poder que anula a possibilidade do Estado mudar
e/ou combater, na prática, essa estrutura punitiva travestida de responsabilização.
A partir das falas dos adolescentes percebemos que apesar dos jovens serem o
alvo de intervenções punitivas desenvolvidas pela sociedade (assunto melhor trabalhado no
próximo tópico) e pelo Estado, há em suas narrativas uma identificação que se assemelha ao
clamor social por processos de responsabilização legais mais severos, sendo a punição, o
sofrimento e o castigo, a forma mais efetiva para isso.
A problematização que levanto aqui se refere ao fato de que esse modo de
significar o processo de responsabilização se vincula à forma com que a sociedade elaborou
historicamente as intervenções direcionadas aos indivíduos que infringem a lei. Essa ideia
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segue embasada em nossa compreensão de desenvolvimento humano, onde o sujeito passa a
produzir sentidos sobre suas experiências a partir da mediação com a sociedade. Desse modo,
Vygotsky (2010) discorre em sua teoria que nessa relação entre o homem e meio social se
encontra a vivência, que seria a experiência do sujeito significada. O autor destaca:

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo
que se vivencia está representado – a vivência sempre se liga àquilo que está
localizado fora da pessoa – e, por outro lado, está representado como eu vivencio
isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as particularidades
do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, todos os
elementos que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é retirado
da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que possuem
relação com dado acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos
com a união indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades
da situação representada na vivência. (VYGOTSKY, 2010).

O exposto por Vygotsky (2010) é um caminho para nossa compreensão sobre o
fato de os sentidos de responsabilização dos adolescentes participantes da pesquisa estarem
vinculadas a processos punitivos. Entendemos que a vivência dos jovens em uma sociedade
que manifesta o desejo e práticas de violência, punição e castigo como melhor forma de se
reparar um dano gerado por uma ação criminosa, produz modos de pensar, sentir e agir
pautados por este modelo e constrói subjetividades marcadas por uma visão de si como
inimigo social que merece ser punido. Outro ponto relevante, articulando com que o autor
elabora sobre esse fenômeno da vivência está no fato de que, segundo ele, para sabermos os
impactos que o meio social gera na construção psicológica do sujeito - como ele toma
consciência de suas experiências - é necessário se atentar a maneira com que o indivíduo se
relaciona afetivamente com acontecimentos em seu desenvolvimento. As interações que
estabelece com o outro são dimensionadas nesse jogo de significados e sentidos produzidos
pela combinação de elementos da história pessoal, das marcas culturais e das circunstâncias
que configuram a situação interativa
Nesse sentido, devemos levar em consideração inclusive a representação do
meu papel enquanto pesquisadora. De algum modo, a minha presença também produz nos
adolescentes um direcionamento de como falar a respeito da relação entre o ato infracional
cometido e a medida socioeducativa aplicada, que fornece elementos para compreendermos
os sentidos de responsabilização, uma vez que faço parte dessa sociedade punitiva, ou seja,
quando os jovens elaboram essas significações durante a entrevista, eles não estão narrando
apenas para mim, como pesquisadora, mas sim para a sociedade como todo. Assim, afirmar
que pretende mudar de vida e seguir a ordem social não se refere necessariamente a um
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entendimento da responsabilização sobre as consequências dos seus atos, mas pode estar
reproduzindo o que acredita ser esperado de sua narrativa, e é também uma forma de dizer
que já se responsabilizou, porque já “pagou” ou está pagando pelo erro.
4.2 “Lá os outro diz que é o primeiro passo pro inferno”: Sentidos de responsabilização
atravessados pela violência institucional

A temática da violência tem sido corriqueiramente discutida em diversos âmbitos
na sociedade. A mídia (como citamos no tópico anterior) e as redes sociais se apresentam
como um dos principais dispositivos que veiculam os noticiários acerca desse fenômeno.
Além disso, especialistas de diversas áreas acadêmicas, profissionais de segurança pública,
autoridades judiciais e pessoas comuns, costumam debater com frequência a figura de
adolescentes e jovens como principais autores de atos violentos. Porém, tais discussões sobre
esta questão geram a ideia de que a violência está associada apenas a ação destes sujeitos,
deixando de lado a violação de direitos a que este público está submetido.
De acordo com Wacquant (2003), a discussão sobre o aumento da criminalidade e
a melhor forma de combatê-la não está diretamente ligada com o aumento da violência, mas
com o medo que se estabelece na sociedade, cujo principal fator se dá pela falta de
investimento em políticas sociais. O autor em questão analisa esse fenômeno a partir da
ascensão do Estado Penal.
Para o autor, o recrudescimento do Estado Penal ocorre sempre que o Estado
gera desigualdade e aumenta a pobreza como uma forma de controle social. A partir daí,
podemos identificar mecanismos na forma em que se operacionaliza os dispositivos de
combate à criminalidade. Sendo constatado, na sua visão, três principais ações pelas quais
pode-se identificar a exacerbação de um sistema punitivo, a saber: encarceramento, o aumento
de policiamento ostensivo, o crescimento dos segmentos judiciais e carcerários e o clamor
popular por justiça. (WACQUANT, 2003).
É importante ressaltar que essa visão é referente a países considerados de
“primeiro mundo” e que defendem o neoliberalismo, como os Estados Unidos e alguns países
da Europa. Contudo, podemos identificar, na realidade brasileira, inúmeras semelhanças no
que se refere ao combate à criminalidade, uma vez que a onda neoliberalista se instalou,
também, no Brasil. Este fato fica constatado quando percebemos que a população e muitos
representantes políticos defendem que o Estado interfira menos em setores como educação,
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saúde, assistência social e econômica e mais quando se trata de policiamento e
encarceramento. Isso demonstra que as ações citadas no parágrafo anterior estão ligadas a um
projeto de perpetuação de poder, que necessita da criminalização da pobreza para a sua
manutenção, uma vez que a ideologia e as intervenções punitivas são voltadas apenas para a
população mais pobre. (WACQUANT, 2003).
Segundo Coimbra (2006), a história do Brasil é marcada por uma série de
ideologias que colocam a pobreza e a vulnerabilidade social como condição para a
criminalidade. A autora afirma que, desde o final do século XIX, as elites construíram
subjetivamente a figura do que vem a ser a personificação do sujeito perigoso em que
“dependendo de uma certa natureza (pobre, negro, semi-analfabetizado, morador da periferia,
etc etc etc) poder-se-á vir a cometer atos perigosos, poder-se-á entrar para o caminho da
criminalidade”. (COIMBRA, 2006, p. 02-03).
Para a autora supracitada, a construção do sujeito perigoso, no início do século
XX, foi baseada nas teorias racistas e eugenistas, desencadeando práticas higienistas na
sociedade. As teorias racistas, advindas de um processo histórico naturalizado de mais de 300
anos de escravidão, foram fundamentais para a perpetuação da ideia de que os negros e as
condições de pobreza eram o grande mal social.
O movimento eugenista também foi importante nesse processo por transmitir a
noção de que as misturas raciais (com negros) eram prejudiciais socialmente e explicavam as
enfermidades, adoecimentos psíquicos e toda conduta moral negativa, de modo a criar a noção
de que a criminalidade teria uma origem inata. Nesse sentido, deveria haver da sociedade uma
reação para eliminação das “classes perigosas”, como aponta Coimbra, e é reiterado em
Negreiros (2017, p. 75):
[...] essas “classes perigosas” passam a ser explicadas por determinantes culturais,
ou seja, são pessoas culturalmente “pobres” e sem estímulos. A partir da década de
1970, a explicação corrente passa a ser a “desestruturação familiar”. Sua conclusão é
de que há tempos vem sendo gestada a concepção de “classes perigosas” associada à
pobreza, embora as explicações sejam diversas e, de alguma forma, umas se
sobrepujem às outras, a depender do momento, mas a ideia por trás disso tudo
parece permanecer: são territórios vulneráveis, gerando pessoas “perigosas” que
amedrontam as classes abastadas.

Foi nesse contexto que a construção de infâncias e juventudes criminalizadas pela
pobreza se desenvolveu historicamente no Brasil. Um marco legal para esse processo se deu
na institucionalização, através dos Códigos de Menores (1923/1974), do público infantojuvenil (taxados como menores). A categoria do “menor” era encarada como perigosa para a
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sociedade e por isso, era necessário a intervenção do Estado para a o sua reeducação. Porém,
na prática, este era mais um dispositivo social que violava direitos e criminalizava a pobreza
(COIMBRA; NASCIMENTO, 2008).
Mesmo com a evolução da legislação do país, com o ECA, que traz como grande
diferencial, em relação aos códigos menoristas, a questão da universalização dos direitos e
deveres (toda criança e todo adolescente estarão submetidos a essa legislação), a
criminalização da pobreza ainda vigora, seja por maus-tratos nas instituições de acolhimento
institucional e em centros socioeducativos ou pelo extermínio de adolescentes e jovens
negros, pobres e moradores da periferia.
O Atlas da violência de 2018 aponta essa questão a partir dos dados que mostram
o crescente aumento de homicídios no país, onde em 2016 o Brasil alcançou a marca de
62.517 homicídios. Esse dado histórico demonstra que os homicídios no país têm uma taxa
que equivale a 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes (CERQUEIRA, et al, 2018). O
documento também atesta que a violência letal contra jovens tem crescido em um quantitativo
preocupante.
Quando analisamos a violência letal contra jovens, verificamos, sem surpresa, uma
situação ainda mais grave e que se acentuou no último ano: os homicídios
respondem por 56,5% da causa de óbito de homens entre 15 a 19 anos. Quando
considerados os jovens entre 15 e 29 anos, observamos em 2016 uma taxa de
homicídio por 100 mil habitantes de 142,7, ou uma taxa de 280,6, se considerarmos
apenas a subpopulação de homens jovens (CERQUEIRA et al, 2018, p. 03-04).

Segundo o Atlas da Violência 2018, na última década a porcentagem de vítimas
negras deste tipo de morte aumentou 23,1%, enquanto a porcentagem de vítimas não negras
diminuiu 6,8%. Outro ponto importante a ser destacado é que se notou no ano de 2016 uma
“taxa de homicídio para a população negra de 40,2, o mesmo indicador para o resto da
população foi de 16, o que implica dizer que 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada
ano no país são pretas ou pardas”. (CERQUEIRA et al, 2018, p. 04).
Em se tratando do cenário local, Fortaleza é considerada a quinta capital do país
mais populosa e com maior número de adolescentes assassinados. De acordo com Roseno
(2016), o Ceará se encontra em terceiro lugar no ranking dos estados com mais mortes entre
as idades de 12 a 19 anos, onde no ano de 2015 tivemos a marca de 816 assassinatos de
crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos, sendo 387 apenas em Fortaleza.
Dados mais atualizados mostram que o ano de 2017 foi encerrado com um
número de 981 homicídios de adolescentes no Estado cearense (ROSENO, 2017). O Índice de
Homicídios na Adolescência (IHA) analisa, ainda, que, dado o cenário alarmante de
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assassinatos, “aproximadamente 43.000 adolescentes serão vítimas de homicídio no Brasil
entre 2015 e 2021, apenas nos municípios com mais de 100.000 habitantes”. (BORGES;
CANO, 2017, p. 13).
As análises dos relatórios supracitados trouxeram que a prevalência do perfil dos
adolescentes assassinados têm: cor, gênero e classe social bem definida, sendo em sua maioria
negros, homens e moradores de bairros periféricos. Além desses marcadores, a
vulnerabilidade social demonstrada na ausência de um Estado democrático de direitos
materializado na exacerbação do Estado Penal (WACQUANT, 2003) também atravessa as
experiências dos jovens assassinados. Percebe-se, ainda, que o perfil dos adolescentes que têm
morrido é o mesmo daqueles que cumprem medida socioeducativa, como confirmam os dados
do Comitê de Prevenção aos Homicídios na Adolescência ao evidenciarem que 73% dos
adolescentes mortos haviam passado pelo sistema socioeducativo. (ROSENO, 2016).
As problematizações trazidas até agora foram identificadas nas narrativas dos
adolescentes participantes desta pesquisa, onde de 6 jovens entrevistados, 5 demonstraram em
seus relatos a experiência da violência e da punição operando como estratégia de
responsabilização, seja no momento da apreensão do ato infracional ou no próprio
cumprimento da medida socioeducativa, sendo esta última identificada nos adolescentes que
cumpriram medida de internação. O jovem Soares relatou:

[...] A população, dentro do ônibus, começaram a bater em mim e nele (amigo que
estava lhe acompanhando no assalto), só que ele tava baleado, eu não sabia, o tiro
pegou nele, ele tava nas minhas costas, o tiro pegou nele. Aí a gente começou a
apanhar, com chute, murro, ai o segurança, o policial chegou até mim deu o golpe na
pistola, aí olhou pra mim e disse que eu ia morrer. Olhou pra mim e: tu vai morrer!
Ai eu peguei, deitado no banco eu só fiz fechar o olho, quando eu fechei o olho, ele
apertou a pistola dele, ela engasgou e negou três vezes, quando ele apertou ela negou
três vezes. Isso a população continuou a me bater, e ele só fez tirar o pente da
pistola, colocou na cintura e começou a me golpear de coronhada. (Relato da
entrevista narrativa de Soares).

Além da violência institucional sofrida por parte da polícia, Soares relata também
a violência por parte da sociedade. A situação exposta, demonstra que mesmo perante uma
representação do Estado (a polícia) a política da “justiça com as próprias mãos” foi efetivada
com a adolescente. O jovem Júnior ao relatar sobre a sua experiência e percepção durante o
cumprimento de medida de internação também narrou situações marcadas por violência
institucional e violação de direitos humanos, segundo o adolescente:
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[...] ali (se referindo ao centro socioeducativo) não é um rumo bom, que ali é muita
violência, os policial entra faz tudo que quer com nois, tá entendendo? Num é muito
bom não! Num é muito bom não! Porque é tristeza por cima de tristeza, tá
entendendo? Num é sua casa, é só um quartim réi. Você sabe né que você tava no
Passaré. Lá, lá cheio de muriçoca, é muito diferente de uma casa. Lá os outro diz
que é o primeiro passo pro inferno. Na hora da rebelião é quente. É ruim, é ruim, tia.
(silêncio) só isso mesmo! (Recorte da entrevista narrativa de Júnior).

As situações de violências trazidas pelos adolescentes demonstram o quanto a
sociedade e o Estado engendram forças para continuar a perpetuação de uma lógica punitiva
no trato com os jovens que cumprem medida socioeducativa, situação que descaracteriza todo
aparato legislativo direcionado a esses sujeitos, contribuindo, inclusive para que a produção
de sentido do processo de responsabilização se firme atrelada ao sofrimento como a melhor
resposta ao dano causado socialmente. Essa atuação da sociedade e dos agentes representes do
Estado acabam por legitimar a desqualificação de alguns corpos, de modo que qualquer
expressão de violência se naturaliza.
Assim como o extermínio da juventude negra, pobre e moradora da periferia
representa uma vida que não merece ser sofrida. A espetacularização da violência praticada
contra os jovens que cometem atos infracionais também produz na sociedade esse mesmo
“sentimento”. Estas questões têm vinculação com o racismo e com os processos de
colonização que ainda são bem delimitados socialmente (BARROS et al, 2017). De acordo
com Mbembe (2017), esses processos sociais traduzem o que ele nomeia de Necropolítica,
que seria de uma maneira geral, o poder e a capacidade de ditar quem pode e quem não pode
viver. Nas palavras do autor:

O poder necrolítico opera por um mecanismo de reversão entre a vida e a morte
como se a vida não fosse o médium da morte. Procura sempre abolir a distinção
entre os meios e os fins. Daí sua indiferença aos sinais objetivos de crueldade. Aos
seus olhos, o crime é a parte fundamental da revelação, e a morte dos seus inimigos,
em princípio, não possui qualquer simbolismo. Este tipo de morte nada tem de
trágico e, por isso, o poder necropolítico pode multiplicá-la infinitamente, quer em
pequenas doses (o mundo celular e molecular), quer por surtos espasmódicos - a
estratégia dos pequenos massacres do dia a dia segundo uma implacável lógica de
separação, de estrangulamento e de vivissecção, como se pode ver em todos os
teatros contemporâneos do terror e do contraterror. (MBEMBE, 2017, p. 65).

Nesse sentido, Mbembe (2017) problematiza que a presença do Estado de exceção
e a construção de um inimigo social, que necessita ser exterminado, são a base para a
justificativa do direito de matar. De forma mais precisa, o autor coloca a ideia desse outro
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como ameaça e perigo constante, em que sua eliminação torna a existência humana mais
segura, fortalecendo o estado de soberania na pós-modernidade onde o direito de matar é
legítimo.
Barros (2019) afirma que essa construção de um inimigo social que precisa ser
executado é uma das maiores expressões da necropolítica no contexto brasileiro, uma vez que,
através dessa produção psicossocial, se visualiza a manutenção de práticas racistas na forma
em que se identifica o jovem ou adolescente “envolvido”, sendo este, visto pela sociedade
como um sujeito sem cidadania.
O autor em questão aborda que essa produção social do adolescente envolvido se
assemelha em Mbembe (2017) com os “escravos contemporâneos”, em que se destinaria “um
dos mais importantes princípios do trabalho colonial: o da segregação e diferenciação”
(BARROS, 2019, p. 225). Outro desdobramento dessas práticas de segregação e diferenciação
está na desumanização dessas vidas que é atualizada “na criação de cada vez mais
dispositivos securitários nas grandes cidades, a fim de normalizar, afastar ou mesmo dizimar
presenças ameaçadoras” (BARROS, 2019, p. 225).
Nesse sentido, seria também na invisibilidade desses sujeitos, na falta de
acesso às políticas públicas, na negação de direitos fundamentais e no encarceramento, as
mais variadas formas de se negar o direito à vida, de ditar quem deve viver e quem deve
morrer. Coadunando com o exposto, Barros et al (2017, p. 1057) complementa:

[...] as mortes de juventudes indesejáveis não se dão apenas por seu extermínio
propriamente dito, mas também por meio de suas invisibilizações sociais, pelas
visibilidades estigmatizantes, pelos estados de morte em vida decorrentes da
precariedade das políticas sociais, pelas situações de reclusão, de inclusão perversa e
de exposição à morte em seus locais de moradia emblematizada pela rotinização dos
confrontos entre sujeitos pobres supostamente envolvidos no tráfico de drogas
ilícitas e policiais nas favelas.

Assim, a maneira como os adolescentes que cometem algum tipo de infração são
tratados desde a sua apreensão até o cumprimento de medida socioeducativa (sobretudo de
internação) ilustra a invisibilidade desses sujeitos e a ação do Estado “deixando-os morrer”. A
realidade mostra que o sistema socioeducativo não tem conseguido atingir seus objetivos de
garantir direitos (principalmente, quando o adolescente é privado de liberdade), tendo ainda
aumentado as situações de violência desses jovens por meio de práticas até de tortura
(ROSENO, 2016). A narrativa de Cérebro, também demonstrou tais aspectos, ao relatar sobre
sua experiência e percepção acerca da medida de internação a qual cumpriu. Segundo o
jovem:
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[...] ninguém sabe a mente de um preso, você tá lá igual um passarinho, só como se
der, bebe água se der, só toma banho se der, ta entendendo? como é que o cara vai se
recuperar desse jeito? O cara errou, mas o cara tá pagando… Eu vou te dizer, viu?
esses centros aí é um descaso, não pelos profissionais, mas é um descaso… o único
centro que tem comodidade, assim, tem é, estrutura pra receber menor infrator é o
Canindezinho, entendeu? porque o resto, é rato, é bicho, entendeu? parede caindo,
teto, eu tava num centro, esse último agora São Francisco a água entrava era pela
parede em tempo da parede cair em cima da gente, tá bom pra tu? a ventila lá não
era nem 1 palmo pra entrar vento, o calor lá dentro ainda mais com os refletorzão na
frente, daqueles de estádio que esquenta que só a porra, entendeu? Os cara… se eles
quiserem mudar, num é mudar pra mordomia, não. É fazer uma coisa que dê pra,
como é que se diz, que dê pra suportar e dê pra você cumprir sua medida numa boa,
mas é desumano, alguns centros são desumano, quando você erra você tem que ter
na sua mente que vai pagar pelo seu erro mas em um local que não seja suite, cinco
estrela, com arcondicionado não, mas ter um canto pra você almoçar e jantar coisa
que lá não dava pelo odor, pela quentura, pela higienização... violência? já cheguei a
sofrer várias vezes por parte da polícia, entendeu? porque quando eles entra lá é…
eu posso não ter feito nada lá dentro, entendeu? mas eu sou um criminoso e no país
criminoso é pea. (Recorte da entrevista narrativa de Cérebro).

Diversos estudos na área da infração juvenil demonstram violação de direitos
durante a aplicação das medidas socioeducativas, sobretudo quando esta é de privação de
liberdade. As questões trazidas na narrativa de Cérebro e dos demais participantes da
pesquisa, já expostas aqui, foram identificadas no 4° Relatório de Monitoramento do Sistema
Socioeducativo do Ceará - CEDECA (2017), que traz os dados mais atualizados da situação
em que as medidas socioeducativas estão sendo aplicadas no Estado, tendo como base os
direitos fundamentais garantidos na legislação. No que se refere às medidas em meio fechado,
verificou-se que, com relação ao número de vagas ofertadas, o quantitativo de adolescentes
internados nos centros educacionais ultrapassou o número de vagas ofertadas, significando
um quadro de lotação de 105,92% (CEDECA, 2017).
Quanto aos aspectos de higiene e salubridade, verificou-se que 70% das unidades
de internação se encontram inadequadas. A respeito da situação de saúde dos adolescentes
percebeu-se que nas 15 unidades socioeducativas os adolescentes traziam demandas de saúde
de cunho: dermatológico, respiratórios, doenças sexualmente transmissíveis, problemas de
saúde mental e problemas com drogadição. Havia ainda 67% dos adolescentes fazendo uso de
medicamentos psiquiátricos e, segundo o relatório, a maioria dos adolescentes passou a
demandar cuidados de saúde mental após o processo de internação (CEDECA, 2017).
Acerca do direito à educação e à profissionalização, constatou-se uma grave
violação com respeito a esse direito fundamental. Até ocorrer a visita de monitoramento, as
atividades eram inexistentes em todas as unidades. Outro aspecto preocupante, diz respeito ao
direito à dignidade e integridade física, revelando que 80% dos adolescentes já teriam sofrido
algum tipo de violência durante a condução à unidade ou no cumprimento da medida, por
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parte de socioeducadores e 100% revelaram violência policial, seja no interior da unidade ou
na condução para esta. Além disso, houve grande queixa por parte dos adolescentes com
relação à privacidade no momento das visitas de seus familiares, bem como a denúncia de
posturas ostensivas com os respectivos familiares. (CEDECA, 2017)
Barros (2019, p. 229) problematiza as situações de violência destinada aos
jovens como sendo a materialização da necropolítica no Brasil, sendo possível identificar, de
acordo com autor, a partir de pelo menos três formas: “a guerra às drogas, a violência
institucional e o hiperencarceramento”. Gostaria de chamar atenção para o dispositivo da
guerra contra as drogas, que segundo o autor citado cumpre perfeitamente seu principal
objetivo: propagar o racismo; eliminar, de todas as formas (matando e encarcerando), aqueles
que são considerados descartáveis; enriquecer os principais responsáveis pelo tráfico.
Outra consideração importante nessa perspectiva, é que o conceito de usuário ou
traficante depende da cor da pele e da classe social do jovem, sendo menos importante a
quantidade de droga encontrada com ele. (BARROS, 2019). A narrativa do jovem Mateus
trouxe com bastante clareza a questão exposta, ao relatar que no momento que foi apreendido
estava apenas fazendo uso de drogas e não possuía nenhuma vinculação com o tráfico.
Segundo ele:
Pesquisadora: Me fala um pouco do teu ato infracional...
Mateus: 33 tráfico, eu tava só usando e tinha droga deles lá, né? Aí pronto, aí os
policial chegou bateram em nóis lá na casa, nóis foi pegue meia noite e fomos
chegar na delegacia duas horas, só apanhando. Só usava mesmo, nunca cometi crime
nenhum. Foi o primeiro e último, e de laranja ainda, né? Eu tava na hora errada.
(Recorte da entrevista narrativa de Mateus).

Nesse sentido, faço a seguinte problematização: o sistema socioeducativo se
encontra em uma crise? Ou, apenas cumpre seu papel dentro de uma sociedade onde a
ascensão de um Estado punitivo penal toma o lugar do Estado democrático de direitos?
Nicodemos (2006) afirma que o processo de responsabilização legal dos adolescentes autores
de atos infracionais não conseguiu romper com o sistema de controle penal dos adultos
mesmo com o advento da Proteção Integral, e afirma que na verdade o modelo de
responsabilização que norteia as medidas socioeducativas “trata-se de uma opção política do
Estado, a partir de uma base ideológica, desencadeando seus mecanismos de controle, pautado
por uma estratégia repressora de contenção dos grupos sócio-economicamente excluídos”
(NICODEMOS, 2006, p. 65).
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Assim, as situações violadoras a que esses sujeitos estão submetidos demonstra a
continuidade de um projeto político de governo que criminaliza e extermina o jovem pobre.
Vê-se a perpetuação dos códigos de menores mesmo com uma legislação histórica e avançada
como o ECA. O processo de responsabilização que se oferece a esse segmento juvenil se
encontra atravessado pela negação de direitos e violência institucional. o Estado e a sociedade
clamam pela responsabilização do adolescente autor de ato infracional, mas pouco se
responsabiliza por esses jovens.
A violência, a morte e o encarceramento são aceitáveis socialmente e legitimados
pelo Estado. A barbárie é autorizada pela projeção de que há naturalmente a presença do
perigo na figura do jovem negro, pobre e periférico, sendo a invisibilidade dos segmentos
juvenis, com esses marcadores, parte de um mecanismo da necropolítica, em que se dita quem
deve viver e quem deve morrer, desde a negação e violação de direitos básicos, o
hiperencarceramento até os extermínios juvenis.
4.3 Medida Socioeducativa e Responsabilização Juvenil: Limites e possibilidades

Dentro da Doutrina da Proteção Integral, o SINASE é uma importante
legislação que orienta como deve ser o cumprimento da medida socioeducativa, desde
parâmetros arquitetônicos, até o próprio processo de execução da mesma. Já é sabido que
apesar da responsabilização pelo ato infracional está descrita no SINASE - Art 1º § 2º (BRASIL, 2012) como um dos objetivos do sistema socioeducativo, não há na lei o
entendimento do que vem a ser esse processo para além da medida socioeducativa, todavia,
um caminho para se pensar essa questão a partir do SINASE está no Plano Individual de
Atendimento (PIA), uma vez que é a partir desse documento de gestão das medidas
socioeducativas que juízes e técnicos balizam a decisão de extinguir o processo e avaliam se o
dano causado pelo adolescente por conta de um ato infracional já foi reparado. Nesse sentido,
é importante discorrer, a partir das narrativas dos jovens participantes da pesquisa, sobre
como a forma de operacionalização desse dispositivo produz sentidos de responsabilização.
De acordo com a lei do SINASE (BRASIL, 2012), o PIA é um “Art. 52:
instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o
adolescente”. Devendo constar neste documento de acordo com o Artigo 54:
I - os resultados da avaliação interdisciplinar; II - os objetivos declarados pelo
adolescente; III - a previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação
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profissional; IV - atividades de integração e apoio à família; V - formas de
participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; e VI - as
medidas específicas de atenção à sua saúde. (BRASIL, 2012).

Neto (2019) afirma que a partir do artigo 52 do SINASE o PIA possui dois
importantes elementos, sendo o primeiro caracterizado pelo planejamento e monitoramento do
processo de execução da medida socioeducativa, e o segundo que o autor destaca como sendo
o mais importante, está no fato de que dentro do sistema socioeducativo, o PIA define sob
quais condições o adolescente vai cumprir a medida socioeducativa.
O referido autor aborda, ainda, que é por meio da efetiva construção do plano
individual de atendimento que os executores do sistema socioeducativo poderão verificar se a
sentença poderá ser encerrada e atenta para o fato de que condicionalidades construídas fora
do sentido pedagógico podem gerar um esvaziamento da medida socioeducativa onde a
sanção com mero viés punitivo e a penalização passam a ser o mecanismo de
responsabilização.
Cabe ao PIA, portanto, estabelecer critérios claros e objetivos segundo os quais o(a)
adolescente, e a equipe de execução e mesmo o Poder Judiciário, Ministério Público
e defesa técnica podem aferir se a medida deve ou não ser encerrada. Assim
procedendo, este instrumento retira do Sistema Socioeducativo previsto na atual lei
brasileira a intensa carga de subjetividade que é a marca e característica dos modelos
tutelares de responsabilização juvenil, tão característica dos antigos Códigos de
Menores. (NETO, 2019, p. 81).

É importante ressaltar, que não foi objetivo deste estudo analisar de maneira
aprofundada como o PIA fora construído com os adolescentes participantes da pesquisa, mas
sim identificar o sentido que eles produziram, a partir de suas narrativas, sobre a experiência
da responsabilização juvenil. Desse modo, o exposto se associa com essa discussão do PIA,
na medida em que os jovens narraram suas experiências e, ao mesmo tempo, as condições em
que cumpriram a medida socioeducativa, inclusive no que se referiu ao contato com o juiz
durante as audiências, seja de indicação de sentença ou de liberação.
No aspecto

relacionado

às

condições

de

cumprimento

da medida

socioeducativa vimos no tópico anterior que, muitas vezes, essa experiência havia sido
marcada fortemente pela punição e violência institucional, sobretudo quando os adolescentes
se referiam à medida de internação. Além das narrativas que demarcavam essa questão citada,
os adolescentes trouxeram aspectos que demonstraram certa burocratização do PIA, pois
verificou-se que os objetivos propostos na legislação, para a construção desse instrumento,
não eram levados em conta, de modo que sua efetivação cumpria muito mais condições de
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normalização e padronização do sujeito do que aspectos que contemplassem a individualidade
e as potencialidades do adolescente.
Na medida de internação por exemplo, as questões relacionadas ao “bom
comportamento” eram a condicionalidade que dava base para o acesso às atividades da
instituição ou mesmo para validar se a medida socioeducativa estava sendo cumprida de
maneira satisfatória. O adolescente Cérebro que se identificou como o “líder” do centro
socioeducativo relatou que sua atitude questionadora era vista muitas vezes como mau
comportamento, situação que o levava, inclusive, a ser transferido de unidade ou mesmo a ser
liberado. Segundo o jovem:

[...] é um descaso, se o cara não tiver um bom comportamento eles deixam o cara
mofar lá dentro, não sai pra lazer, não sai pro atendimento, eu mesmo né, já tinha
sido transferido uma ruma de vez porque eles diziam que eu agitava a casa, eu
agitava? eu só queria os direito dos menor… eu cheguei lá um zé ninguém, eu
estudei tudo lá pra mim ser um líder, e eu consegui. Se eu quisesse uma batedeira na
casa todinha eu conseguia, entendeu? pra alguém apanhar lá dentro, tu sabe que lá
dentro as vezes tem aqueles cara que vacila é igual nos presídios, né, às vezes
apanha, entendeu? os cara, pra bater num cara daqueles dali tinha que passar por
mim, tu sabe do que eu sou inteligente e os cara tinha que passar por mim, aí eu
consegui chamar a atenção de uma forma, mas não totalmente como eles queria,
entendeu? ai o que foi que eles fizeram? bora agilizar pra soltar o menino, num
instante me soltaram, foi rápido, que nem nos meus seis meses que eu passei foi tão
rápido. (Recorte da entrevista narrativa de Cérebro).

Vimos que as medidas socioeducativas funcionam de forma bastante punitiva,
independente das características do adolescente. Contudo, podemos inferir, também, através
da fala de Cérebro, que os jovens que não se encaixam nos padrões exigidos sofrerão, com
mais rigidez, os processos punitivos. Contraditoriamente, pelo incômodo que essas atitudes de
rebeldia provocam, também podem agilizar a liberação do adolescente. Por consequência, este
tipo de ambiguidade nas ações dirigidas a ele não favorece um entendimento do que
representa a medida aplicada em termos de consequência sobre os seus atos. Assim, a forma
como os adolescentes irão encarar o processo de responsabilização legal imposto pelas
medidas, está intimamente ligada à lógica utilizada e estabelecida pelos profissionais que
executam o sistema socioeducativo. A fala do jovem Iel também caminha na mesma direção,
pois para o jovem, dentro da medida socioeducativa, é necessário ter atitudes que demonstram
para os executores o seu processo de mudança, estando estas ligadas a padrões
comportamentais. Segundo o jovem:

71

[...] tem que mostrar as atitude lá dentro, as atitude é você mostrando pro seus
colega lá dentro que você mudou, mesmo assim eles falando: “diabo é isso se tu
quer mudar pula o muro”. Eu não queria pular o muro, queria sair pela porta da
frente, a mesma porta que eu entrei, entendeu? é você mostrar pra aquelas pessoas,
você mostrar pro socioeducativo, o diretor, é você mostrar pro juiz que você mudou,
entendeu? é se comportar pra fazer de tudo pro seu relatório ser bom. (Recorte da
entrevista narrativa de Iel).

Na narrativa de Iel verifica-se que outra materialização dos mecanismos de
controle produzidas no cumprimento da medida socioeducativa são os relatórios de
acompanhamento do adolescente, estes devem constar toda a trajetória do jovem enquanto
estava no centro. Os relatórios são baseados no PIA, todavia, se este instrumento não abarca
as condicionalidades referentes às necessidades individuais e os seus projetos de vida, então
os relatórios funcionarão como mais um dispositivo de controle e padronização do sujeito,
logo, certamente não atingem os objetivos estabelecidos pelas medidas, que de acordo com o
SINASE (2006) devem “possibilitar a inclusão social de modo mais célere possível e,
principalmente, o seu pleno desenvolvimento como pessoa” (p. 28), além do acesso ao
sistema de garantias de direitos. Por entender a lógica da punição, o adolescente se
instrumentaliza para manipular ou forjar uma intenção de mudança de conduta para conseguir
se liberar e com isso, não dimensiona o que representa a medida como responsabilização, ou
ainda, enquadra seu sentido de responsabilização atendendo as expectivas da lógica imposta
A partir das narrativas dos adolescentes identificamos que a atuação do judiciário
parece seguir a mesma lógica exposta. Uma das limitações para que o processo de
responsabilização ultrapasse o mero cumprimento de uma lei está no fato de que
historicamente há uma centralização na figura do poder judiciário, que dita o caminho para o
sujeito seguir, ou mesmo que avalia se esse sujeito já tem capacidade de refazer os vínculos
sociais.
Compreendemos que a relação entre duas questões podem barrar a construção de
um processo de responsabilização subjetivo, ou seja, essa que faça o sujeito se posicionar
criticamente e conscientemente diante de suas ações dentro da perspectiva do sistema
socioeducativo, são elas: a centralização na figura do juiz e a descaracterização da forma
como as medidas socioeducativas são desempenhadas na prática, em que a sanção em formato
de punição e violência se sobressai aos aspectos pedagógicos. Tais questões impactam
diretamente na forma como os adolescentes autores de atos infracionais encaram esse
processo.
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Mendez (2006) e Neto (2019) coadunam com o exposto quando se referem à
crise de interpretação da Proteção Integral, fomentada, de acordo com os autores, pela
ineficiência das políticas públicas e pelas lacunas presentes na lei, que vão gerando uma
descaracterização da medida socioeducativa e por conseguinte do processo de
responsabilização, que continua sendo atravessado pela relação entre proteção e retribuição.
Além de, ambas as questões, abrirem espaço para que as intervenções do poder judiciário e
dos demais executores do sistema, sejam atravessadas pela discricionariedade.
A narrativa do adolescente Júnior demonstra bem essa centralidade do poder
judiciário. Para o jovem, o juiz não é só quem executa a sentença, mas cabe a ele, inclusive
definir aspectos subjetivos, como por exemplo, quem vai ou não “mudar de vida”. O poder do
juiz é percebido de tal forma que toma a dimensão de ser guiado por Deus. De acordo com
Júnior:

O juiz tá controlado com o juiz lá de cima, tá entendendo? Ele tá controlado com o
juiz lá de cima. Ali é ele falando, mas não é ele. É Deus coordenando. Pra quem
num quer ele dar regime fechado, dá a sentença dele. Pra quem ele ver que quer
alguma coisa, ele dá aquela chance no aberto. Sempre tem uma chance, né? (Recorte
da entrevista narrativa de Júnior).

Neste sentido, o juiz é visto como tendo a capacidade de saber o que é melhor
para os outros e, portanto, é competente para definir a vida do adolescente. Mateus, mesmo
afirmando que não se envolveu com práticas ilícitas, que estava apenas fazendo uso de
substância psicoativas no momento da apreensão, acredita que a sentença do juiz foi adequada
porque lhe permitiu refletir sobre sua conduta, segundo ele:

Pesquisadora: Tu disse que caiu de laranja, né? Então o que tu achou desse medida
que o juiz te deu?
Mateus: Acho... eu acho que foi bom! Foi praticamente o ponto de tudo, né? Foi
bom essa medida ai pra mim, acho que o Juiz só deu essa medida ai pra mim
acordar, sair do mei, né? Dos pessoal que não presta, mesmo eu não tendo culpa, ele
fez o certo, porque eu andava, né? Com os pessoal que num prestava antigamente,
antes de eu ser preso. (Recorte da entrevista narrativa de Mateus).

Verificamos a partir do exposto que a forma com que os adolescentes referem-se
ao juiz faz menção ao período da Doutrina da Situação Irregular promulgada pelos Códigos
de Menores (1927/1979), uma vez que, segundo Pinheiro (2005), cabia ao juiz de menores o
poder, sobre os jovens em situação irregular, da tutela e do arbítrio. Desse modo, o sentido de
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responsabilização produzidos por estes adolescentes seguem ancorados na perpetuação do
menorismo, no qual o caráter culpabilizante atrelado à medida acaba fortalecendo práticas
tutelares e paternalistas, despotencializando o processo de autonomia e cidadania que o
atendimento socioeducativo propõe.
Podemos inferir que não é por acaso que os adolescentes se expressam dessa
forma, pois os sentidos de responsabilização produzidos por eles estão intimamente ligados à
lógica com que a lei é executada. É nesse sentido que faço a seguinte problematização: como
os adolescentes podem, de fato, se responsabilizar para além do cumprimento de uma lei se a
lógica vigente os direciona cada vez mais para a submissão ou para um individualismo na
forma de se responsabilizar? Como ele terá um posicionamento próprio sobre suas ações se,
enquanto estão cumprindo as medidas, eles devem apenas seguir recomendações ou
exigências da lei, através inclusive, da burocratização do PIA? Compartilhando dessa ideia
Malvasi (2011, p. 166) afirma:

[...] quanto menos autônomo e mais afeito às expectativas institucionais, quanto
mais submisso, em seus atos e falas, ao discurso institucional, maior é a chance de o
adolescente em conflito com a lei ser considerado saudável e pronto para se reinserir
na sociedade sem o “risco” de voltar a cometer um crime.

Assim percebemos, pelas narrativas dos adolescentes, que a responsabilização
assume o sentido de mudança. Todos os adolescentes participantes deste estudo trouxeram
esse elemento como parte fundante do processo de responsabilização. A questão da mudança
de vida nesse contexto se refere, sobretudo, à desvinculação com práticas ilícitas, atrelado a
isso, os adolescentes também trazem a escola e o trabalho como sendo o principal meio para
atingir esse processo de mudança. O jovem Iel abordou a mudança em sua vida como
consequência das experiências que passou no contexto da medida socioeducativa de privação
de liberdade, como por exemplo não ter passado o dia das mães com sua genitora, nas
palavras de Iel:

Iel: eu tava lá no socioeducativo e eu não consegui passar os dias das mães com a
minha mãe, entendeu? É ruim você passar os dias das mães sem a sua mãe, sem o
pai até… nem dava, né? porque meu pai também não prestava, meu pai podia até
ser, mas dia das mães, não! Até por isso eu endoidei lá querendo quebrar a cela pra
sair, entendeu? e… foi nesse dia, no dia das mãe que eu resolvi mesmo mudar de
vida.
Pesquisadora: Entendi! E o que é mudar de vida?
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Iel: mudar de vida… mudança de vida é você ser outra pessoa, você ser outra pessoa
de olhos bons de maturidade de gente adulta de você fez aquele negócio você não
fazer mais, você acreditar que as pessoas quer mudar...tem várias pessoas que
querem dar conselhos bons e você agarra, entendeu? e tem várias pessoas que
querem dar conselhos ruins chamar você pra roubar e você não vai… entendeu?
mudar de vida é isso…é você estudar, trabalhar, é você não se envolver com coisa
errada, é você acreditar em você mesmo que você pode conseguir mesmo que seja
chato, mas você pode conseguir, entendeu? mudar de vida. (Recorte entrevista
narrativa Iel).

Percebe-se na narrativa do adolescente que o que o levou a sentir necessidade de
mudança foram situações incitadas pelo sofrimento, no caso, a distância da mãe. Não há no
discurso acima nenhuma referência a intervenções de cunho educativo que o fizesse refletir e
se posicionar em relação ao seu ato infracional. Desta forma, a fala do jovem atribui à medida
socioeducativa uma semelhança ao modelo penal retributivo, onde através da punição e
sofrimento por ela causado, o sujeito encontra motivação para atingir um processo reflexivo
que o possibilitará novas perspectivas diante da sociedade. O adolescente chega a expor,
também, que sua atitude de mudança foi alcançada por meio de algo divino. Conforme as
palavras do mesmo:
As atitude pra mudar eu consegui quando eu abaixei meu joelho no chão e pedi a
Deus e depois de dez dias Deus ouviu minhas orações, né? E eu não sabia, passou
um mês, dois mês, três mês, passou 4 mês e depois eu: cara, quando é que eu vou
sair daqui? quando é? entendeu? porque se a pessoa for descer pra casa de sentença a
pessoa passa três anos, dois anos e meio, entendeu? E eu não ia aguentar passar mais
três anos longe da minha mãe, sem passar mais um dia das mãe perto da minha mãe,
ou ano novo ou natal, né? Eu baixei meu joelho no chão, comecei a orar pra Deus
depois de 10 dias ele me atendeu, eu saí, resolveram me dar a notícia: Iel sua
audiência, liberação! Eu olhei pra cima deu uma emoção tão grande de chorar, e
chorei, chorei que eu vi que naquele exato momento que Deus não me abandonou
nem ele e nem minha mãe até quando eu cheguei lá minha mãe foi a primeira a
chegar, tava lá desde 6 horas, entendeu? Aí eu abracei ela quando o juiz falou: você
tá liberado , você só vai ficar de L.A, vai pra escola direitinho isso e aquilo, eu falei:
meu doutor, pode deixar que eu não vou deixar mais a vida me levar, entendeu? vou
deixar eu levar a vida, eu vou fazer a minha vida, porque antes eu deixava a vida me
levar, agora sou eu quem levo a minha vida. (Recorte da entrevista narrativa de Iel).

Com esses discursos, percebemos que o processo de responsabilização do
adolescente se apresenta atravessado por limitações que ainda estão intrínsecas ao sistema
socioeducativo, como a exacerbação do viés sancionatório que leva o adolescente a produzir
sentido acerca de sua responsabilização como retaliação, que é imposta de forma fatalística.
Aqui, por exemplo, o jovem atrela a conquista de sua liberdade a uma experiência divina, de
modo a despotencializar o processo de responsabilização legal ao qual ele foi submetido.
Podemos perceber ainda, que o não acesso do adolescente a reflexões críticas e redes de
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alternativas/estratégias individuais de superação ou amenização de sofrimento, como a
religião e o divino. Ressalte-se que a problematização aqui, não se direciona à subjetividade
do adolescente, mas ao fato de que o desamparo estatal leva a uma produção de sentido
individual acerca do processo de responsabilização por parte do adolescente.
Outro desdobramento da narrativa de Iel se refere à produção de sentido de
responsabilização relacionada a padronização do que é ser um cidadão. O adolescente se
refere às instituições trabalho e escola para validar o seu processo de mudança. Essa questão é
percebida, inclusive, quando Iel relata o discurso do juiz no momento em que este indicou a
progressão de medida para a Liberdade Assistida. O adolescente Soares também aborda estas
categorias em sua fala. Segundo o jovem, no momento da audiência de indicação da sentença,
o juiz lhe deu uma nova chance por acreditar que ele iria “mudar de vida”. Segundo o
adolescente:

[...] ai nisso o doutor C. perguntou se eu tinha condições de mudar, se eu podia
mudar, se eu tinha a capacidade de mudar, se eu ia estudar e trabalhar, aí eu disse
que tinha, aí ele perguntou quantos anos eu tinha, ai eu disse que tinha 17 anos, ele
olha você tá me dando palavra de homem, a sua palavra de mudança, você vai
mudar? e eu: eu vou mudar! ele: “eu poderia lhe dar um PSC pra você ficar
trabalhando mas trabalhando de graça pra comunidade, pintando colégio, colhendo
lixo na rua, mas como você tá me garantindo que vai mudar eu vou lhe dar uma
Liberdade Assistida. Eu agradeço mesmo muito ao doutor C. de ter confiado e ter
me dado esse L.A, sabe? agradeço muito mesmo ao doutor C. (Recorte da entrevista
narrativa de Soares).

Este desdobramento nos leva a perceber que a percepção do juíz acerca do
processo de responsabilização, é perpassada por uma visão que tem como centro a “mudança
de vida” do adolescente, que se baseia, sobretudo, nas categorias trabalho e estudo. Desta
forma, a perspectiva de cidadania também se vincula a uma relação de interdependência desta
com as mencionadas categorias. Assim, tal percepção de cidadania passa a ser apreendida e
difundida de forma padronizada, à qual o adolescente deve submeter-se para alcançar sua
liberdade ou demonstrar que foi responsabilizado pelo ato infracional cometido. Neste
sentido, é como se, fora destes padrões, não ocorresse a responsabilização e
consequentemente, a aceitação ou inserção social.
É válido ressaltar ainda, que este modelo de cidadania baseia-se também na
criminalização da pobreza, uma vez que é direcionado a apenas uma parcela dos jovens.

76

Assim como as práticas menoristas baseavam-se no trabalho e mão de obra barata dos jovens
de classes subalternas, para “combater a delinquência juvenil”, como afirma, Pinheiro (2005,
p. 61). Nos dias atuais, os jovens, especificamente negros, pobres e moradores de periferia,
continuam a ter sua cidadania medida pela sua submissão a categorias tidas pela sociedade
como referência de dignidade.
Outro ponto que dificulta a construção de um processo de responsabilização
que se sobressaia ao mero cumprimento de uma lei, se configura dentro do sistema
socioeducativo com a descaracterização da medida socioeducativa em seu processo de
execução. Apesar de estarmos há quase três décadas da promulgação do ECA e quase dez
anos da lei do SINASE, ainda é um grande desafio implementar o que essas legislações
preconizam, sobretudo, no que se refere à ênfase no atendimento pedagógico como
intervenções responsabilizadoras do adolescente autor de ato infracional.
De acordo com Paiva, Oliveira e Colaço (2019), é importante tecer uma reflexão
sobre os dois sentidos da socioeducação: o aspecto sancionatório como punição e o aspecto
pedagógico. Segundo as autoras, a medida socioeducativa em seu cerne, acaba sendo em
algum grau, uma reparação ao ato infracional cometido. No entanto, a diferenciação entre
estas duas perspectivas, é necessária para compreendermos que o aspecto pedagógico
ultrapassa o viés da mera punição enquanto reparação, uma vez que seu objetivo, é,
sobretudo, a defesa intransigente dos direitos humanos balizada pela Doutrina da Proteção
Integral. Neste sentido, o aspecto pedagógico caminha para a construção de um processo
efetivo de responsabilização e cidadania dos adolescentes, compreendendo ainda, a condição
peculiar de desenvolvimento em que esse público se encontra.
Assim, a efetivação do caráter pedagógico se configura como um dos maiores
desafios da socioeducação. Esta realidade nos é bastante clara quando verificamos que a
prática dos executores das medidas socioeducativas não têm como objetivo facilitar um
processos de potencialização da cidadania que vise a efetiva participação do adolescente
enquanto cidadão que se posiciona criticamente na sociedade. Nas palavras das referidas
autoras:
A promoção de cidadania e de emancipação não é, infelizmente, algo que tenha
assumido como ponto pacífico pelos atores encarregados da ação socioeducativa.
Estes lidam com tensões e dificuldades cotidianas na construção de uma prática que
vá nessa direção, o que leva ao que denominamos o reducionismo sancionatório.
Este é caracterizado pelo esvaziamento da dimensão emancipatória e pedagógica
transversal as politicas de proteção que, no caso da socioeducação, leva ao não lugar
do adolescente; ao desencaixe entre o fundamento filosófico da lei e a prática
socioeducativa; ao reducionismo que vê as expressões da condição juvenil ora como
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evidência de transgressão, ora como sintoma de vulnerabilidade social; à
criminalização e violação dos direitos da juventude; à discricionariedade das
decisões em justiça juvenil; além das inadequações relacionadas a condição
arquitetônica, técnica e de segurança nas unidades de atendimento. (PAIVA,
OLIVEIRA e COLAÇO, 2019, p. 199).

Nesse sentido, percebemos que a medida socioeducativa de internação se mostra,
na justiça juvenil, como a maior expressão desse reducionismo sancionatório a partir da
exacerbação de intervenções punitivas. As condições em que a medida é vivenciada pelos
adolescentes demonstram que o sistema caminha longe de alcançar a efetivação da garantia de
direitos e do fortalecimento da cidadania. Essa questão nos remete a discussão explanada no
tópico anterior, onde apontamos a “não efetivação” das medidas socioeducativas como parte
de um projeto necropolítico que reproduz a violência de forma mais insidiosa sobre os corpos
subalternizados.
Apesar dos adolescentes da pesquisa reproduzirem sentidos de responsabilização
vinculado a punição, identificamos nas narrativas dos mesmos uma crítica, sobretudo, na
medida de internação, à esses modelos impostos pelo sistema socioeducativo, mas também a
ausência do Estado em relação à garantia de direitos fundamentais. O adolescente Cérebro
enfatiza os aspectos educacionais como fundamentais no processo de desvinculação com o ato
infracional, não só no momento do cumprimento da medida socioeducativa, mas
principalmente quando o adolescente é (re)inserido socialmente com o término da medida. O
jovem faz alusão à um sistema de garantias de direitos que não chega até o adolescente que já
cumpriu medida socioeducativa, e alega que as oportunidades são indispensáveis para
prevenir a reincidência de atos infracionais. De acordo com Cérebro:
[...] tu imagina aí se invés de eles investirem em prisão, eles investirem em escola,
como é que num ia ser ? entendeu? invés de eles investir em cadeias em segurança
pública, precisa, mas por que eles num investe em educação? porque o povo
educado derruba qualquer governo! Ai daí eu entrei na DCA a primeira vez, na
delegacia ai vi aquele movimento dos cara tudo agitado e tal e pensei: será que é
realmente o que eu quero pra mim? aí eu saí, eu saí, entendeu? só que quando eu
cheguei lá fora a escola me rejeitou, não todas as escolas, mas as escolas que antes
de eu ser preso eu estudava ela me rejeitou pelo fato de eu ter cometido um ato
infracional e não deu mais uma oportunidade, entendeu? Ai foi que eu fiquei com
aquilo na mente nunca mais vou conseguir estudar, nunca mais vou conseguir ser
ninguém. Aí pronto, foi daí que eu fui entrando mais, entrando mais, caí a segunda
vez, caí a terceira, até que eu conheci um centro, entendeu? O Passaré, conheci o
Centro Educacional Passaré ai foi aí que realmente eu conheci o outro lado o lado
que os cara chega de uma forma e sai de outra, não pelo trabalho dos profissionais lá
dentro porque eles trabalham de uma forma, mas sim pelo modo que é trabalhado, tá
entendendo? Porque a partir do momento que tu entra lá dentro tu é uma pessoa, mas
a partir do momento que tu sai tu já é outra ou com aprendizado ou melhor ou pior,
entendeu? aí vai caber a quem? a você, mas também a algum apoio aqui de fora,
entendeu? Eu garanto que se eu saísse de lá com uma oportunidade de emprego, já
com uma oportunidade de uma escola, eu não tinha sido um reincidente 5 vezes não,
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não tinha. Mas a partir do momento que você sai, você sabe que tem pessoas que te
olham de outro jeito, de outra forma, que você percebe que aquelas pessoas te
rejeitam que você chega pra um profissional do Estado do Ceará que o cara lhe
acompanha, que você pede uma oportunidade de emprego eles falam que vão
conseguir mas nunca consegue, é só conversa paralela, você pede uma oportunidade
de estudo alguns tem sorte de conseguir, mas outros nem tanto, ai você vai fazer o
que? não, não tem jeito mais pra mim, aí você... Você volta a ser um reincidente,
certo que você só erra quando você quer, é verdade, isso é verdade, entendeu? mas a
partir do momento que eu sei que eu nunca vou consegui um emprego, que eu nunca
vou conseguir terminar meus estudos, eu vou fazer o que? como é que eu vou ganhar
dinheiro? Porque é como eu tô te falando se o Estado do Ceará, se o governo
pegasse essas medidas, porque elas são boas, entendeu? lá dentro num é bom não,
mas você errou você tem que pagar pelo seu erro, mas se eles continuassem, tipo: eu
pego uma medida socioeducativa, e vou sair, ah o Cérebro vai sair então já que o
Cérebro vai sair eu vou encaminhar ele pra uma escola, da escola ele vai trabalhar,
entendeu? aí sim, eu vou ser ressocializado, não ressocializado porque eu entrei e saí
não, negativo! isso não ressocializa ninguém, não. Jamais alguém sai recuperado lá
de dentro, sai é pior!! (Recorte da Entrevista Narrativa de Cérebro).

A narrativa de Cérebro traz uma série de questões que ilustram o sentido que ele
produz acerca do processo de responsabilização a partir da sua experiência com o ato
infracional e a medida socioeducativa. Inicialmente, o adolescente aponta violação de dereitos
que antecede o ato infracional, essa violação se expressa, principalmente, na falta de acesso
desses adolescentes à políticas públicas efetivas. Podemos relacionar a reflexão do
adolescente ao recrudecimento do Estado Penal (WACQUANT, 2003), em detrimento de
políticas públicas garantistas de direitos fundamentais, quando o jovem menciona a
precarização, especialmente, nas áreas de educação e profissionalização paralelamente ao
grande investimento em políticas de encarceramento.
A narrativa de Cérebro vem reforçar, ainda, a discussão que tecemos até agora,
acerca de um Estado que tem no desmantelamento das políticas públicas, a base de um projeto
(necro)político que visa a manutenção de um inimigo social materializado na figura do jovem
negro, pobre e morador da periferia que precisa ser execrado. O jovem menciona em sua
narrativa, aspectos relacionados a estigmatização social. Na experiência de Cérebro, essa
estigmatização se expressa na falta de “oportunidades” que para ele, seriam encontradas
através da educação e da profissionalização. No âmbito de nossa discussão, Cérebro nos faz
refletir acerca de um processo de estigmatização que acompanha o jovem autor de infração
em sua construção social, e desemboca no não acesso desses adolescentes à uma rede de
apoio que o possibilite traçar novos projetos de vida que fortaleçam sua cidadania e
participação crítica na sociedade, ancorados em um efetivo processo de responsabilização.
Tal fenômeno aponta para uma realidade onde o adolescente autor de ato
infracional sofre, além do desamparo estatal, a omissão da sociedade, de modo que mesmo
cumprindo a medida socioeducativa o seu processo de responsabilização é desqualificado e o
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jovem continua a ser reduzido ao ato infracional. Desse modo, levantamos a problematização
sobre até que ponto a sociedade e o Estado desejam e/ou criam possibilidades para que essa
responsabilização seja efetiva, ou mesmo, o que nos garante que o adolescente mesmo tendo
passado por uma responsabilização que comtemple os aspectos pedagógicos da medida
conseguiria espaço na sociedade para materializa sua responsabilização. Ressaltamos, ainda,
que os processos de estigmatização e ausência de uma rede de apoio efetiva é identificada na
narrativa do adolescente como um dos caminhos que ocasionam a reincidência.
Nessa perspectiva, o sentido que o adolescente produz acerca da responsabilização
é atravessado pelo o que o ECA preconiza em seu art. 4 quando o jovem enfatiza a
necessidade de uma rede de apoio da sociedade e do Estado durante e após o cumprimento da
medida socioeducativa. A narrativa de Cérebro é bastante clara quando demonstra não
acreditar que a mera punição caracteriza um real processo de responsabilização e cidadania.
No entanto, não considera que a fragilidade das medidas socioeducativas está na legislação,
mas na forma com que esta é posta em prática. A partir da perspectiva de Cérebro, inferimos
que esta fragilidade culmina em um ciclo de violação de direitos e violência, onde o
adolescente negro, pobre e da periferia, é respectivamente, ora vítima, ora autor.
Outro aspecto que corrobora para a fragilização de um processo efetivo de
responsabilização está relacionado a forma como o Estado se utiliza da alienação dos
adolescentes quanto à experiência por eles vivenciados durante o cumprimento das medidas.
Verificamos essa realidade a partir do momento em que os adolescentes não possuem acesso
ao entendimento do aparato legal que fundamenta o sistema socioeducativo. Essa questão foi
identificada a partir da realização de uma oficina temática em parceria com o grupo de
extensão VIESES - UFC, onde trabalhamos a temática da responsabilização juvenil. No
momento da oficina ficou evidenciado que os jovens não tinham conhecimento acerca do
ECA e do SINASE, de modo que não conseguiam vincular a medida socioeducativa que
estavam cumprindo no CREAS ao ordenamento jurídico, muito menos identificar o caráter
garantista de direitos dessas legislações.
A exemplo dessa questão, o adolescente Júnior, que também nos concedeu
entrevista narrativa, expôs não ter conhecimento profundo do que seriam essas legislações.
No entanto, o jovem revelou saber do que se tratava o tema, porque, quando criança sua mãe
falava sobre o Estatuto com intuito de o amedrontar, afirmando que por conta de seus maus
comportamentos na escola, poderia ser punido sendo levado ao conselho tutelar. A
experiência de Júnior nos mostra que o Estado usa como um de seus mecanismos de controle
a alienação destes jovens, a partir do momento em que não se discute, sobretudo durante o
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cumprimento da medida socioeducativa, os direitos e deveres presentes no ECA. Tal fato faz
com que os jovens, assim como nesse caso, tenham acesso a um conhecimento acerca do ECA
a partir de falas e conceitos deturpados da sociedade, que hora enxerga a Doutrina da Proteção
Integral como um dispositivo que apenas vai “passar a mão na cabeça” hora como um
instrumento de punição.
Essa questão possibilita que os sentidos de responsabilização continuem
atravessados pela forma como a sociedade apreende este processo e pela maneira com que a
medida socioeducativa é executada. Aqui temos uma ligação entre a existência de um projeto
dominador -engendrado pelo Estado- com a ideologia da eliminação do “inimigo’. Este
projeto torna-se bem mais efetivo e executável, quando, se retira destes “inimigos” a
possibilidade de acesso à conhecimentos básicos, sobretudo, quanto aos direitos que o
resguardam. Além disso, essa estratégia faz com que o jovem que cumpre medida aceite tudo
que vem do Estado, ou seja, inclusive, que é através do sofrimento que ele vai conseguir
reparar o dano que causou. Isso pode ser constatado, também, quando, durante as entrevistas e
as oficinas temáticas, eles citam a experiência de sofrimento apenas como um acontecimento
negativo, e não demonstram uma consciência de que seus direitos foram violados.
Outro aspecto importante se refere à percepção dos adolescentes acerca das
medidas em meio aberto. Já discorremos, anteriormente, sobre a relação entre sanção e
aspectos pedagógicos das medidas, onde temos, na prática, uma exacerbação das intervenções
punitivas em detrimento das ações pedagógicas, principalmente nas medidas de privação de
liberdade. Em contrapartida, as narrativas dos adolescentes sobre as medidas de meio aberto,
evidenciaram que neste processo, os aspectos pedagógicos se sobressaem. Segundo a
narrativa de Iel que passou pelos dois tipos de medidas, no CREAS ele encontra oportunidade
de “mudar de vida” e alcançar a cidadania, pois segundo ele, o equipamento proporciona esta
possibilidade. De acordo com o jovem:
É o mal e o bem, o mal tá lá, o bem tá aqui, o mal tá dentro do socioeducativo,
entendeu? é o pensamento que é tudo fácil é o pensamento que vou fazer isso de
novo, vou ser preso de novo é tudo fácil tá lá ele, mas o Iel que quer mudar de vida
que quer conseguir seus próprios objetivos tá aqui fora querendo conseguir mais e
mais com ajuda do CREAS que dá as oportunidade, taí eu mesmo tô participando
desse grupo aí que é dia de quinta-feira (fazendo referência ao grupo do VIESES),
esse grupo ai é bom, nois conversa, nois é tratado de igual pra igual, tá entendendo?
também me inscrevi agora no curso de corte de cabelo… Aqui os jovens têm mais
oportunidade, tem oportunidade de se tornar um cidadão de bem, conquistar suas
coisas, conquistar o que você quer na vida, entendeu? e ser um doutor, um
advogado, não ser um marginal ou um drogado, um traficante… Cara, as
oportunidades que o CREAS tem dado é de você se reconhecer, você se amar e amar
sua vida, você acreditar em sí mesmo, entendeu? No CREAS tem várias pessoas que
você conversa, eles lhe ajuda se você pede um conselho eles lhe ajuda pode não te
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ajudar no material, mas pode te ajudar na mente e eles sempre tá lá. (Recorte da
entrevista narrativa de Iel).

A narrativa do adolescente demonstra a importância do referido equipamento
enquanto uma de rede de apoio no processo de construção de novos projetos de vida e de
cidadania. Vemos na narrativa de Iel, que o CREAS se apresenta para esse jovem como ponto
de apoio, um local de referência, onde tem voz, onde é impulsionado à reflexão acerca de sua
condição de sujeito capaz de construir e transformar a própria realidade. Neste sentido, não só
o CREAS, mas a rede de apoio à ele articulada, como o grupo de extensão ofertado pelo
VIESES, tem se configurado como um espaço de tensionamento que impele os jovens à
refletirem sobre novos caminhos/perspectivas e sobre os direitos e deveres que o amparam
legalmente. Desta forma, o grupo VIESES, bem como outros serviços ligados ao CREAS,
mostraram-se como importantes aliados no processo de efetivação das medidas
socioeducativas, principalmente no que se refere ao aspecto pedagógico, e por conseguinte,
desembocam em um caminho de amenização/superação do processo de alienação desses
jovens, conforme anteriormente falado.
Com base nas reflexões elaboradas até aqui, compreendemos que o sentido de
responsabilização que buscamos construir com adolescente dentro do contexto das medidas
socioeducativas, é ancorado em uma perspectiva que busca que esse adolescente se sinta parte
atuante desse processo, tenha autonomia e voz. No entanto, é importante ressaltar que tal
sentido só pode ser construído a partir de redes de apoio como as anteriormente citadas, que
objetivem um diálogo horizontal entre o adolescente e a sociedade, a qual pode ser um pilar
fundamental neste caminho, ao olhar para este jovem como um sujeito de direitos, que passou
por um processo de reparação e responsabilização e que não pode ser reduzido ao ato
infracional cometido.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Amar e mudar as coisas me interessa mais” (Belchior)

Esta dissertação teve como objetivo central amparar teoricamente futuras
discussões acerca das temáticas aqui envolvidas, como medidas socieoeducativas, ato
infracional, produção de sentido dos jovens sobre responsabilização, trazendo ao centro
desses debates, o olhar, a voz e a implicação desses jovens. Além disso, esta pesquisa esteve,
desde os seus primeiros passos, voltada para a construção de novas perspectivas que
possibilitem a estes adolescentes, uma nova compreensão, a partir de suas vivências, sobre o
processo de responsabilização juvenil, que ultrapasse o âmbito judicial. O título da dissertação
faz referência à uma das falas do adolescente Iel, quando ele expõe, na entrevista narrativa, o
esforço que fez para assumir uma postura crítica e ativa frente a sua trajetória de vida,
experiência que se articula com o processo de responsabilização que discutimos na pesquisa.
Caminhando nesta perspectiva, traçamos um percurso teórico que se inicia na
discussão acerca do processo histórico que circunda a temática da infância e juventude. É
importante destacar que as legislações protetivas que possuímos hoje, são produtos do
engajamento e de lutas históricas travadas pelos defensores dos direitos da criança e do
adolescente, que conquistaram a criação de uma legislação garantista de direitos desse
público, o Eca. Um dos grandes ganhos da Doutrina da Proteção Integral em relação à
Doutrina da Situação Irregular, refere-se à universalização dos direitos da criança e do
adolescente e às intervenções legais relacionadas aos adolescentes autores de atos
infracionais.
No decorrer da pesquisa, foi possível perceber que, mesmo com a conquista
desses aparatos legais, existe um vácuo legislativo no que se refere ao processo de
responsabilização juvenil, para além do cumprimento da medida socioeducativo. Verificamos,
além desse vácuo, uma grande lacuna teórica acerca desta temática. Dentro da revisão de
literatura, as pesquisas, assim como as legislações abordam, em sua maioria, o processo de
responsabilização juvenil reduzido ao cumprimento das medidas socioeducativas. Foram estas
lacunas, atreladas às minhas experiências neste campo, que me fizeram buscar a compreensão
sobre os sentidos que os adolescentes produzem acerca desse fenômeno.
Assim, foi desafiador a construção de uma pesquisa sobre o processo de
responsabilização, uma vez que dispomos de poucas contribuições teóricas acerca desta
temática, que transcenda o âmbito judicial e, ainda, a partir do olhar dos próprios

83

adolescentes. Em relação à produção do corpus da pesquisa, o aspecto que surgiu como o
maior desafio a ser superado, foi a grande rotatividade dos adolescentes no equipamento.
Diante desta dinamicidade da instituição, foi necessário adaptar os meus horários de acordo
com a rotina dos adolescentes, bem como tive que buscar outras estratégias, como a
vinculação com os profissionais, para discutirmos e superarmos esta problemática, a fim de
dar prosseguimento a pesquisa.
Além destas dificuldades, surgiram, no decorrer deste processo, inquietações
referentes ao meu papel como pesquisadora, no sentido de garantir que esta pesquisa não
enveredasse para um mero levantamento de dados. Além disso, estive sempre preocupada em
dar ênfase às experiências e às narrativas dos adolescentes, tendo sempre ciência de que são
eles os protagonistas dessa pesquisa, uma vez que eu, mulher branca e privilegiada, não posso
tomar como minhas, as vivências desses sujeitos.
Retomando o debate acerca dos sentidos, todas as narrativas dos adolescentes
entrevistados durante a construção deste trabalho, denunciaram, em alguma instância, algum
tipo de violação de direitos. Isto nos revela que o viés da punição que outrora deu vida ao
código menorista, ainda está arraigada no processo de execução das medidas socioducativas, e
por conseguinte, mostra-nos que a violência, inclusive institucional, continuam a atravessar a
realidade dos adolescentes autores de ato infracional.
É importante ressaltar que, a partir perspectiva vygotskyana, o processo de
responsabilização não se dá de forma estática, mas a partir da relação que o sujeito constrói
com o meio. Neste sentido, estando a violência presente cotidianamente na vida dos
adolescentes que se encontram cumprindo medidas, verificamos em vários relatos, que estes
adolescentes, muitas vezes, produzem sentido acerca da responsabilização, atravessados pelos
processos violentos aos quais são submetidos, como o encarceramento e até, o castigo físico
dos corpos.
Além disso, outro sentido de responsabilização identificado no discurso dos
adolescentes, está relacionado à percepção da sociedade, que caracterizam as medidas
socioeducativas como brandas e insuficientes de modo que estes discursos encaminham para
um projeto social que pune ainda mais através da redução da maioridade penal. Estas
perspectivas, mostrou-nos que os adolescentes produzem sentido acerca do processo de
responsabilização, perpassados pela construção social de que o autor de ato infracional deve
ser punido, para que o dano cometido seja reparado. Verificamos aqui uma cultura de
violência que corrobora para a legitimação de ações violentas e violadoras de direitos,
inclusive dentro dos espaços institucionais. Assim, os aspectos violentos passam a se
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sobressair aos aspectos pedagógicos nas ações dos executores das medidas socioeducativas,
fato este que nos coloca frente a um grande abismo entre aquilo que está preconizado e o que
se efetiva.
Além disso, foi possível, a partir dos sentidos produzidos pelos adolescentes,
concluirmos que existe um modelo de cidadania imposto socialmente. Os adolescentes,
muitas vezes influenciados pelos discursos dos juízes, citaram as categorias trabalho e estudo
como os únicos caminhos capazes de “modificá-los” e torná-los dignos, seja da liberdade, seja
da aceitação social ou do reconhecimento enquanto sujeitos responsabilizados. Este padrão,
contudo, é voltado para uma parcela muito bem demarcada da população: jovens, negros,
pobres e moradores da periferia, que possuem em sua trajetória de vida, o estigma do
“envolvido”.
Dentro desses discursos, percebemos um atravessamento da criminalização da
pobreza, já que os corpos pobres ociosos, são vistos como um risco à sociedade. Verificamos
assim, que mesmo com os grandes avanços legislativos, garantistas de direitos, esses
discursos se mostram um constante desafio na busca por um processo de responsabilização
que ultrapasse os estigmas sociais e a punição, uma vez que perpetuam e legitimam as
práticas menoristas.
Todas as reflexões e conhecimentos adquiridos no decurso desta pesquisa, levamnos a pensar sobre nosso atual cenário político e a eleição do atual presidente Bolsonaro. Esta
figura política foi eleita por grande parte da população, que assim como ele, clama por uma
“justiça” sangrenta, na qual “bandido bom é bandido morto”. Os últimos anos do contexto
político brasileiro e todas as reflexões surgidas com a construção deste trabalho, fornecem-nos
subsídios que nos permitem afirmar que existe no Brasil, um projeto (necro)político que visa,
dentre outros, o controle sobre os corpos negros e subalternizados. Este projeto engendra-se a
partir de uma lógica punitiva, que se expressa, cada dia mais claramente, no crescimento do
estado penal em detrimento de políticas públicas efetivas, no encarceramento em massa, e até,
no cada vez mais crescente extermínio da juventude negra e pobre.
O adolescente Cérebro, que deu vida a grande parte desta pesquisa, vem nos
lembrar que este projeto se expressa, sobretudo, no contexto das medidas socioeducativas,
quando indaga: “E se o estado, ao invés de criar prisões, criasse escolas?” A problematização
do jovem nos mostra que existe, antes da violência cometida, um processo histórico de
violação de direitos de adolescentes pobres e negros, que se materializa no não acesso destes
sujeitos à políticas públicas efetivas.
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Estas conclusões levam-me a alguns questionamentos, dentre eles, um especial,
que atravessa todas as minhas inquietações referentes à temática trabalhada: até que ponto a
sociedade e o Estado desejam e/ou criam possibilidades para que essa responsabilização seja
efetiva? Ou mesmo, que garantia temos de que o adolescente, mesmo tendo passado por uma
responsabilização que contemple os aspectos pedagógicos da medida, conseguiria espaço na
sociedade para materializar este processo, uma vez que esta sociedade e este estado são,
propositalmente, movidos por uma lógica punitiva?
No entanto, é importante pontuar que apesar de toda essa lógica imposta, ainda
é possível identificar espaços de tensionamentos que se apresentam como um importantes
redes de apoio no processo de construção de uma responsabilização pautada no rompimento
de estereótipos, na participação social, na busca pela cidadania e na preservação e garantia
dos direitos humanos.
Por fim, tendo em vista que essa dissertação tem o intuito de se estender e
embasar novas produções científicas no campo da socioeducação e responsabilização juvenil,
bem como objetiva a transformação, em algum nível, da realidade social, sugiro que se possa
investigar como a Justiça Restaurativa pode potencializar os processos de responsabilização
juvenil que fuja da lógica retributiva.
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