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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar os afetos presentes no cotidiano dos profissionais que atuam na 

socioeducação, em especial, na medida de internação executada em um Centro 

Socioeducativo- CENSE. Partimos do entendimento que os afetos estão presentes em todas as 

vivências do sujeito, sendo fundamental para a construção dos significados pessoais e atuando 

como um catalisador das relações inter e intrapessoais. Deste modo, nossas ações e nosso 

fazer profissional estão permeados pelos afetos. Nesse sentido, buscamos analisar quais afetos 

estão presentes na relação entre o profissional e o adolescente em cumprimento da medida 

socioeducativa de internação. Nosso olhar parte de uma perspectiva histórica; com isso, 

inicialmente fizemos um levantamento de como se construiu e se consolidou nossa legislação 

e políticas públicas para o público infanto juvenil, afunilando para os adolescentes autores de 

atos infracionais. Notamos que na história das políticas voltadas à criança e ao adolescente, as 

ações eram pautadas no abrigamento deste público. Mudanças ocorreram até chegarmos na 

medida de internação tal como a temos hoje. A pesquisa realizada partiu da perspectiva da 

análise institucional, na qual a realidade social e organizacional pode ser compreendida por 

meio dos discursos e práticas dos sujeitos. Assim, ao analisar esses elementos em nossa 

pesquisa, pode-se entender e saber quais os afetos presentes nas relações, coadunando essa 

perspectiva teórica ao mesmo tempo em que nos utilizamos da abordagem etnográfica para 

nos conduzir neste processo. Este método se insere no campo das pesquisas qualitativas e 

busca compreender o fenômeno estudado de uma maneira total. Noutras palavras, a pesquisa 

etnográfica estuda uma cultura de um grupo e os elementos presentes que compõem todo o 

grupo. Neste tipo de pesquisa é importante que o pesquisador se insira no ambiente estudado, 

para assim fazer parte do grupo e tentar compreender os significados existentes no cotidiano 

do local. Este elemento colaborou com a proposta da pesquisa, visto a atuação que a 

pesquisadora teve como psicóloga na unidade socioeducativa em questão. Para obtenção dos 

dados, dividimos a coleta em dois momentos: primeiro, por meio do instrumento diário de 

campo; e segundo, a partir de entrevistas com os socioeducadores. Em nossas análises, 

identificamos três afetos presentes na relação com os adolescentes; o medo, a raiva e a 

frustração. Medo do adolescente, visto que ele é um transgressor da lei e estaria lá por ser 

perigoso; a raiva e a frustração em virtude de o adolescente receber todo o cuidado e ser 

sujeito de atenção, enquanto os profissionais estariam desassistidos pelo Estado. 

 

Palavras-chaves: Afeto. Socioeducação. Centro Socioeducativo. Análise Institucional. 

Pesquisa Etnográfica. 
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ABSTRACT 

 

This research sought to analyze the affections present in the daily lives of professionals who 

work in socio-education, especially in the measure of hospitalization carried out in a Socio-

educational Center - CENSE. We start from the understanding that affections are present in all 

experiences of the subject, being fundamental for the construction of personal meanings and 

acting as a catalyst for inter and intrapersonal relationships. This way, our actions and our 

professional practices are permeated by affections. In this sense, we sought to analyze which 

affections are present in the relationship between the professional and the adolescent in 

compliance with the socio-educational measure of hospitalization. Our view starts from a 

historical perspective; with this in mind, we initially carried out a survey on how our 

legislation and public policies for children and youth were constructed and consolidated, 

narrowing down to teenagers who committed criminal acts. We note that in the history of 

policies aimed at children and adolescents, actions were based on sheltering this public. 

Changes occurred until we reached the hospitalization measure as we have it today. The 

research started from the institutional analysis perspective, in which the social and 

organizational reality can be understood through the subjects' discourses and practices. Thus, 

when analyzing these elements in our research, it is possible to understand and know which 

affections are present in the relationships, matching this theoretical perspective while using 

the ethnographic approach to guide us in this process. This method is part of the field of 

qualitative research and seeks to fully understand the phenomenon studied. In other words, 

ethnographic research studies the culture of a group and the elements present that make up the 

whole group. In this type of research, it is important that the researcher enters the studied 

environment, to then be part of the group and try to comprehend the existing meanings in 

local daily life. This element collaborated with the research proposal, given the role that the 

researcher had as a psychologist in the socio-educational unit in question. To obtain the data, 

we divided the collection into two moments: first, through the instrument field diary; and 

second, from interviews with socio-educators. In our analyses, we identified three affects 

present in the relationship with adolescents; fear, anger and frustration. Fear of the teenager, 

as they are lawbreakers and would be there for being dangerous; the anger and frustration due 

to the adolescent receiving all the care and being the subject of attention, while the 

professionals would be neglected by the State. 

 

Keywords: Affection. Socio-education. Socio-educational Center. Institutional Analysis. 

Ethnographic Research. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación buscó analizar los afectos presentes en la vida cotidiana de los 

profesionales que laboran en socioeducación, en particular, en materia de hospitalización, 

realizada en un Centro Socioeducativo - CENSE. Partimos de la comprensión de que los 

afectos están presentes en todas las experiencias del sujeto, siendo fundamentales para la 

construcción de significados personales y actuando como catalizador de las relaciones inter e 

intrapersonales. De esta forma, en nuestras acciones, en nuestro quehacer profesional, están 

impregnadas de afectos, en este sentido, buscamos analizar qué afectos están presentes en la 

relación entre el profesional y el adolescente en cumplimiento de la medida socioeducativa de 

hospitalización. . Nuestra mirada parte de una perspectiva histórica, con eso, inicialmente, 

hicimos un relevamiento de cómo se construyó y consolidó nuestra legislación y políticas 

públicas de niñez y adolescencia, canalizando a los adolescentes infractores. Notamos que en 

la historia de las políticas de niñez y adolescencia las acciones se basaron en acoger a este 

público, se produjeron cambios hasta tener la medida de hospitalización como la tenemos hoy. 

La investigación realizada partió de la perspectiva del análisis institucional. En el análisis 

institucional, la realidad social y organizacional puede entenderse a través de los discursos, 

prácticas de los sujetos, así, al analizar estos elementos, en nuestra investigación, es posible 

comprender y conocer qué afectos están presentes en las relaciones, en línea con esta 

perspectiva teórica utilizamos el enfoque etnográfico para orientarnos en este proceso. Este 

método se inserta en el campo de la investigación cualitativa y busca comprender de manera 

total el fenómeno estudiado. La investigación etnográfica estudia la cultura de un grupo y los 

elementos presentes que lo componen. En este tipo de investigaciones, es importante que el 

investigador ingrese al entorno estudiado, para que sea parte del grupo y pueda comprender 

los significados que existen en la vida cotidiana del lugar. Este elemento colaboró con la 

propuesta de investigación, ya que la investigadora también trabajó como psicóloga en la 

unidad socioeducativa investigada. La recolección de datos se llevó a cabo en dos momentos, 

primero a través del instrumento de campo diario y segundo a través de entrevistas con 

socioeducadores. En nuestros análisis identificamos que dos afectos presentes en la relación 

con los adolescentes son el miedo y la ira. Miedo del adolescente, porque es un transgresor de 

la ley, y estaría ahí, porque es peligroso, y rabia, porque el adolescente recibe todos los 

cuidados, siendo objeto de atención, mientras que los profesionales serían desatendidos por el 

Estado.  

 

Palabras-clave: Afecto, Socioeducación. Centro Socioeducativo. Análisis Institucional. 

Investigación etnográfico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o tema afeto tem ganhado destaque em pesquisas e em discussões 

no que concerne a área de atuação dos profissionais que se inscrevem nas políticas públicas. 

Essa temática começa a se destacar na literatura sobre políticas públicas a partir dos trabalhos 

de Emerson Elias Merhy, que desde os anos 2000, vem desenvolvendo pesquisas que 

abordam o tema da implicação, na perspectiva da política de humanização do Sistema Único 

de Saúde. Para tanto, o autor considera os elementos afetivos do trabalhador no seu fazer 

profissional, com o objetivo de entender o processo de cuidado voltado aos usuários das 

políticas públicas de saúde (MERHY, 2004; 2005). Em seus estudos, Merhy aponta os afetos 

como um elemento presente na prática profissional, os quais são responsáveis por 

influenciarem (de algum modo) o fazer profissional e, consequentemente, a implementação 

das próprias políticas, pois entende que as políticas são executadas por pessoas que sentem, se 

implicam com o trabalho que desenvolvem e, com isso, expressam afetos (MERHY et al., 

2014). 

Além do afeto ser uma temática no campo das políticas públicas, é também tema de 

debate no campo da psicologia social, em especial nos trabalhos desenvolvidos por Bader 

Sawaia (2009). Essa pesquisadora busca estudar as relações humanas e o componente afetivo 

existente nelas, trazendo uma reflexão para pensar o afeto enquanto potência mobilizadora do 

agir e elemento para se pensar sobre o sofrimento ético político, buscando uma transformação 

social e superação da alienação social.  

Assim, a partir das perspectivas teórico-práticas da psicologia social, a presente 

pesquisa buscou identificar e analisar os afetos presentes no campo da socioeducação e, 

sobretudo, a percepção dos profissionais que têm por função fazer a socioeducação acontecer. 

A escolha deste tema se deu, inicialmente, a partir das experiências profissionais vivenciadas 

no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) , no Núcleo de 

Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ), em um Centro 

Socioeducativo (CENSE) estudado, onde atuei como psicóloga por dois anos; e interesses 

acadêmicos, estudando textos sobre a temática afeto. Estes últimos, por sua vez, permitiram a 

formulação de algumas questões a respeito da presença da afetividade na prática dos 

profissionais socioeducadores envolvidos nos centros socioeducativos, quais sejam: de que 

modo os afetos destes profissionais (socioeducadores) são percebidos enquanto uma dimensão 
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das relações que se desenvolvem nas unidades em que atuam? Como os afetos impactam as 

relações e o desenvolvimento do trabalho junto aos adolescentes privados de liberdade?  

Lane e Araújo, no livro “Arqueologia das Emoções” (1999), realizaram um estudo 

sobre os afetos nas relações inter e intrapessoais. Neste, apontam que “os afetos são emoções 

denominadas, ou seja, eles integram-se à linguagem e ao pensamento, tornando-se, assim 

sociais, na origem e nas consequências” (p. 119), ou seja, os afetos fazem parte da história do 

ser humano, estão presentes nas diversas esferas da vida do sujeito e impactam suas vivências. 

Ainda pensando sobre a importância do afeto na vida do ser humano, compreendemos, 

assim como Villas Boas (2004), que o afeto é como um guia, dirigindo a ação dos homens nas 

mais diferentes situações, orientando-o a como se posicionar diante daquilo que se apresenta a 

ele. Noutras palavras, o afeto faz a mediação do sujeito com o meio no qual está inscrito, com 

os outros, com as coisas. 

Compartilhando dessa ideia do afeto como um “catalisador” das relações do sujeito 

com ele mesmo, com os outros e com o espaço social, nos propomos a estudar como ele é 

percebido pelos socioeducadores que atuam junto a adolescentes privados de liberdade, numa 

instituição socioeducativa estadual. A escolha por estes profissionais ocorreu, uma vez que 

são eles que executam a política pública da socioeducação. É por meio do trabalho desses 

profissionais, portanto, que a socioeducação acontece e se implementa. E quem são esses 

atores? Segundo Paes (2010), são todos os profissionais que estão inseridos na instituição e 

que têm contato direto com os adolescentes por meio de atendimentos e intervenções, sendo: 

os psicólogos, os pedagogos, os professores, os terapeutas ocupacionais, os assistentes sociais, 

os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, os médicos, os dentistas, os motoristas, o diretor, 

o diretor assistente e os agentes de segurança socioeducativos. E, em nossa percepção, 

podemos incluir também o setor administrativo e todos aqueles que trabalham nos serviços 

gerais, os quais, de alguma forma, têm contato com os adolescentes, mesmo que não façam 

atendimento direto. 

São muitos os profissionais, de diferentes áreas, que têm por objetivo executar a 

política da socioeducação. Pensar sobre os seus afetos se torna importante, pois estes 

trabalhadores estão implicados com seu trabalho a partir de várias dimensões, tais como 

história de vida de cada um, os desafios do trabalho multiprofissional e em rede, a construção 

e reavaliação da própria política pública enquanto equipe, a inserção de cada um e da equipe 

no espaço institucional, as relações de trabalho pensadas coletivamente, as relações de cada 

um com o seu próprio trabalho, etc. 
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Pesquisar sobre o tema proposto, teve também como propósito trazer para o campo da 

socioeducação, uma outra forma de compreender o cumprimento de uma medida 

socioeducativa (a da internação), quer seja, pela via da afetividade – dimensão que está 

sempre presente nas relações humanas, mas nem sempre é reconhecida. Buscou-se ainda 

trazer o entendimento de como o socioeducador se implica com seu trabalho, tendo como 

ponto de partida a afetividade. E, por fim, buscamos dar visibilidade às relações afetivas 

presentes no campo institucional; instituição essa que aparentemente se preocupa 

exclusivamente com o cumprimento da legislação e que não tem um compromisso evidente 

com os aspectos afetivos implicados nas suas formas de intervenção junto aos adolescentes. 

Essa pesquisa foi desenvolvida sob a ótica da etnografia, sendo a abordagem que nos 

conduziu nesse processo. Segundo Mattos (2011), este tipo de pesquisa está inserido no 

campo das pesquisas qualitativas, no qual busca compreender o fenômeno estudado de uma 

maneira total, ou seja, holística. A pesquisa etnográfica estuda uma cultura e “preocupa-se em 

revelar as relações e interações significativas de modo a desenvolver a reflexividade sobre a 

ação de pesquisar, tanto do pesquisador quanto pelo pesquisado” (p. 49). 

Segundo Hammouti (2002), para alcançar o objetivo proposto pela etnografia, isto é, 

conhecer a realidade e a cultura do local pesquisado, o pesquisador deve se inserir no 

ambiente estudado. Dessa forma, ele fará parte do grupo e poderá desvelar os significados que 

compõem o cotidiano do local. 

Escolhemos essa abordagem por consideramos que a inserção no campo de pesquisa 

nos possibilitaria acessar e compreender a emergência dos afetos nas relações que ali se 

estabeleciam. Assim, estar em campo, possibilitou mais que observar esse afeto produzido 

pelos sujeitos pesquisados, mas também participar desse enredo e se permitir ser afetado.  

Neste mesmo raciocínio – e complementando a postura etnográfica que assumimos no 

decorrer da pesquisa – recorreremos à teoria da Análise Institucional para compreender os 

fenômenos ocorridos do campo estudado, uma vez que a Análise Institucional, segundo 

L’Abbate (2012, p. 198) “tem por objetivo compreender uma determinada realidade social e 

organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos”. Compartilhamos desse 

pensamento e por isso deveu-se a escolha desta teoria, pois buscamos evidenciar os afetos que 

surgiram e os que já estavam presentes no campo institucional. Além de que, acreditamos que 

a análise institucional nos permitiu percorrer este percurso.   

Para a organização dos dados obtidos, utilizou-se do recurso da análise de conteúdo, 

pelo qual é realizada uma sistematização das ideias iniciais, ou seja, do que se propõe estudar, 

e a partir disso esquematiza-se as informações adquiridas. Após, afaz-se um pré análise do 
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material, averiguando seu conteúdo, informações que se assemelham, que se repetem e que se 

relacionam com o tema. Realizado esse procedimento, a partir do material selecionado, faz-se 

a análise sob a ótica da teoria escolhida. Optamos por escolher esse método para 

sistematização e análise do material para que pudéssemos afunilar as informações que 

obtivemos.  

Por termos realizado uma pesquisa de campo e com uma entrevista semiestruturada, os 

dados foram amplos, tornou-se necessário explorar esse material e verificar quais conteúdos 

se relacionavam com a temática proposta, qual seja, os afetos. Em nossas análises do material, 

constatamos a existência de afetos semelhantes que se repetiam nos discursos dos 

entrevistados, e os buscamos evidenciar em nosso material.  

Por se tratar de uma pesquisa realizada com pessoas, esta precisou ser submetida a 

dois comitês de ética, sendo o comitê da Secretaria de Justiça e da Universidade Estadual 

Paulista, campus Assis. Tão logo aprovada por ambos os comitês, cujos registros são 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética- CAAE 34775220.4.0000.5401, sob o 

número do parecer 4.599.061.  

Por fim, organizamos o texto em quatro capítulos. O primeiro deles abordou dentro de 

uma perspectiva histórica, a construção da legislação e das políticas públicas para a infância e 

adolescência no Brasil e no Paraná, buscando apresentar os elementos que colaboraram a 

construção da nossa legislação e política pública, tendo como foco as legislações e políticas 

públicas voltadas para os adolescentes autores de ato infracional. Discorremos sobre a 

construção de espaços para privação de liberdade desses adolescentes e por fim, nos 

propusemos a pensar o Centro socioeducativo. 

No segundo capítulo, explanamos sobre o afeto, explicando-o a partir de autores guias 

o nosso entendimento sobre essa temática. Buscamos pensar os afetos como elemento 

constitutivo do ser humano e produto das relações intra e interpessoais, de forma a abordá-los 

na esfera institucional.  

No terceiro capítulo, dissertamos sobre a metodologia que orientou o desenvolvimento 

do nosso trabalho, bem como explanamos sobre a abordagem etnográfica e a análise 

institucional como métodos de análise. Também expusemos os instrumentos utilizados na 

pesquisa para a produção do material.  

Por último, o quarto capítulo trouxe parte do material que foi produzido no decorrer 

desta pesquisa, apresentando partes do diário de campo, da entrevista e análises. Seguem as 

conclusões, as referências finais e os anexos.  
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CAPÍTULO 1- HISTÓRIA DAS POLÍTICAS SOCIOEDUCACIONAIS DIRIGIDAS 

AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

A história das políticas públicas voltada para o público infanto-juvenil, 

especificamente para os autores de atos infracionais, teve várias modificações ao longo do 

tempo até se estabelecer tal como está atualmente. Em cada momento da história existiram 

normativas e legislações pelas quais se estabeleceram as diretrizes para a aplicação processual 

e implementação de políticas públicas para criança e adolescente.  

Neste capítulo, discorreremos sobre algumas legislações, resoluções e outros 

documentos oficiais que serviram de diretrizes para a execução das políticas públicas, dos 

programas e serviços junto aos adolescentes em conflito com a lei. Não temos a intenção de 

esgotar o assunto, até mesmo porque é vasto e abre a possibilidade para diversas discussões, 

mas antes, apresentar o movimento da história que delineou as legislações e políticas como 

conhecemos hoje. Para isso, em um primeiro momento abordaremos algumas legislações de 

esfera internacional que embasaram a nossa legislação e, consequentemente, nossas políticas 

públicas. Diante disso, trataremos das legislações e políticas no âmbito nacional, até 

chegarmos às legislações estaduais, mais especificamente as do Estado do Paraná. Em 

seguida, apresentaremos os Centros Socioeducativos, sua história e a legislação que a 

organiza. 

Antes de iniciarmos nosso percurso, alguns apontamentos são necessários. 

Observamos que os primeiros documentos utilizam a palavra criança para se referir ao público 

infanto juvenil. Isto se deve ao fato de que os documentos internacionais vigentes, os que 

foram construídos na década de 50, consideravam crianças como as pessoas cuja idade fosse 

abaixo dos 18 anos. Nesse sentido, em alguns momentos no decorrer do texto, o leitor 

perceberá que a política, apesar de usar a terminologia criança, visa o público infanto juvenil 

de modo geral. Ao longo do tempo, conforme a ampliação dos debates em torno do tema, as 

fases de desenvolvimento foram se especificando e começaram a diferenciar criança e 

adolescente.  

Outro assinalamento importante diz respeito à utilização do termo “menor”. Embora 

fosse utilizado para se referir a crianças e adolescentes de até 18 anos, também era empregado 

para designar as crianças oriundas da classe pobre, que estavam em situação de rua ou que 

cometeram atos infracionais. As crianças e adolescentes de famílias de classes econômicas 

mais abastadas eram denominadas como tais, logo, as primeiras legislações no Brasil eram 

direcionas ao primeiro grupo (MORELLI,1996; RIZZINI, 2008; 2009; FALEIROS, 2009). 
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Observar-se-á também que a história das políticas para crianças em situação de 

abandono, pobres e autores de atos infracionais se confundem. As demandas, em muitos 

momentos, foram fundidas, visto que os encaminhamentos para cada segmento, muitas vezes, 

era o de abrigá-los. Assim, a opção era colocá-los nos mesmos lugares até a construção 

específica dos centros socioeducativos. 

 

1.1 Do código de menores ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

 

A legislação específica para crianças e adolescentes no Brasil tem como marco 

principal o Código de Menores de 1927 – ou Código Mello Mattos, como ficou conhecido por 

conta da influência do juiz José Cândido de Albuquerque Mello Mattos na sua construção. Ele 

foi o primeiro juiz de seção específica para criança e adolescente. No Brasil e na América 

Latina, tal seção era denominada de Juizado de Menores. O Código de Menores é um marco 

na história brasileira pois foi a primeira legislação direcionada à população de idade abaixo 

dos 18 anos. No decorrer dos anos, apresentou algumas modificações até alcançar sua 

anulação total e a promulgação do ECA, em 1990 (SARAIVA, 2013). Antes deste Código, 

existiram outros documentos oficiais e legislações nos quais eram abordados, em certos 

aspectos, o público infanto-juvenil. Todavia, não se restringia apenas a crianças e 

adolescentes. 

Em um mapeamento das legislações brasileiras referente à criança e ao adolescente 

como autores de ato infracional, temos o Código Filipino ou Ordenações Filipinas de 1603. 

Este Código foi o primeiro conjunto de legislações adotado no território nacional; trazido 

pelos colonizadores do Brasil, ficou em vigência até 1830, quando foi substituído pelo Código 

do Império. Segundo Santos e Acosta (2018), as Ordenações eram embasadas nos preceitos 

do direito canônico. Este último, por sua vez, é um conglomerado de leis da Igreja Católica 

que servia para direcionar a vida religiosa. Como a igreja exercia grande influência no século 

XVII, suas normativas se refletiam nas legislações. Para Saraiva (2013), Santos e Acosta 

(2018), seguindo os preceitos do direito canônico, entendia-se que a partir dos 7 anos de 

idade, a criança já possuía discernimento sobre o mundo ao seu redor, sendo passível de 

receber punição quando pecasse. 

Embasada nesta ideia do discernimento, observa-se nas leituras, que o Código Filipino 

considerava a aplicação de pena para crianças a partir dos 7 anos de idade. Contudo, Santos e 

Acosta (2018) explicam que ainda que fosse passível a aplicação de pena a partir desta idade, 

havia algumas diferenças para o grupo de 7 a 21 anos em comparação aos demais; sendo elas: 



20 
 

as crianças e adolescente menores de 17 anos, ao serem condenadas pela prática de um crime, 

não poderiam ser condenadas à pena de morte ou pena capital, como era denominada na 

época. Para os jovens de 18 a 21 anos, poderia ser aplicado a pena de morte, mas caso não 

fosse dada a pena capital, eles poderiam se beneficiar do direito de ter sua pena diminuída. 

Quando da aplicação da pena, a criança ou adolescente era encaminhado para abrigos ou 

prisões. Nestes últimos não existia separação com os detentos maiores de idade. 

Em 1830 é sancionado o Código Penal do Império. À época, o Brasil já havia 

proclamado sua independência e, diante de um novo império, criou-se outras normativas 

como explana Santos e Acosta (2018) e Rizzini (2009). Sendo assim, os autores apontam que 

com relação às mudanças presentes no Código referentes à aplicação de penas para crianças e 

adolescentes, temos: a idade para aplicar uma pena passa a ser de 14 anos, e para os infantes e 

adolescentes com idade entre 7 a 13 anos, utilizava-se como base para aplicação ou não de 

uma pena o critério biopsicológico. 

Santos e Acosta (2018), Saraiva (2013) discorrem que o estabelecimento do critério 

biopsicológico se tratava de uma avaliação que tinha como intuito verificar o grau de 

entendimento da criança em relação àquilo que fez, buscando averiguar se a criança 

compreendia a reprovabilidade de sua conduta. Em casos nos quais a criança era atestada 

como sabendo que estava a cometer um crime, esta poderia ser julgada como um adulto, dado 

o seu discernimento sobre a situação. Ainda que fosse equiparada ao adulto, na aplicação da 

pena, o cumprimento desta dar-se-ia em Casas de Correção, quer seja, locais onde os 

adolescentes poderiam permanecer até os 17 anos. Ressalta-se que mesmo havendo previsão 

na legislação para tal encaminhamento, em grande parte os adolescentes cumpriam pena com 

adultos. 

Saltando para o ano de 1890, o Brasil havia recém se transformado em República, 

momento em que se promulgou um novo conjunto de leis; dentre elas, se destaca o Código 

Penal Republicano. Neste, segundo Saraiva (2013), no que refere ao nosso público, houve 

apenas uma mudança quanto à idade para a realização da avaliação do critério biopsicológico, 

que até então era 7 anos, e passou a ser de 9 anos de idade. Os outros aspectos permaneceram 

os mesmos.  

Vale frisar que a aplicação das penas e encaminhamentos para criança e adolescente 

mantiveram-se os mesmos até a lei 4.4242, de 1921 – momento no qual evidencia-se grandes 

mudanças nesses aspectos.  

Antes de prosseguirmos para o ano de 1921, voltemos nossa atenção para o ano de 

1911. No referido ano, em esfera internacional, ocorreu o Primeiro Congresso Internacional 
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de Menores, em Paris – França. O Congresso, de acordo com Saraiva (2013) foi resultado de 

um movimento que vinha acontecendo no mundo, cujo foco era o combate à criminalidade 

juvenil. O jurista discorre que nessa reunião, discutiram a necessidade de uma distinção legal 

entre crianças e adultos, de um lugar distinto para o cumprimento da pena e de uma legislação 

para crianças que estavam em situação de risco moral ou material, ou seja, em situação 

irregular. As discussões que aconteceram neste evento serviram de base para a construção de 

uma legislação específica destinada a crianças e adolescentes, a qual era pautada na doutrina 

da situação irregular. Além disso, depois deste Congresso, ocorreu a criação de Tribunais de 

Menores em vários países, na Europa e na América Latina. Nessa época, os Estados Unidos já 

tinham instaurado o Tribunal de Menores, localizado no estado de Illinois. Tal feito ocorreu 

em 1899, e é considerado o primeiro Tribunal de Menores do mundo (SARAIVA, 2013). 

Retomando o ano de 1921, tem-se a lei 4.242 de 6 de janeiro, a qual estabelecia a 

despesa geral da República para o ano de 1921. Esta lei não se destinava especificamente ao 

público infanto-juvenil, mas nela foram previstos orçamentos, serviços e também 

caracterização do público de atendimento, delineando o caminho legislativo e de políticas 

públicas que se formaria nos anos posteriores (MORELLI, 1996). De acordo com essa lei, a 

República Federativa destinaria recursos financeiros para a criação de um serviço que visasse 

proteger e dar assistência às crianças e adolescentes em situação de abandono ou que 

cometessem crimes: os considerados delinquentes (BRASIL, 1921). 

Ainda de acordo com a lei 4.242/1921, o serviço se constituiria a partir de abrigos 

provisórios e casas de reforma. Se a criança e adolescente estivessem em situação de rua, 

fossem vítimas de maus-tratos, cometessem algum crime, estivessem em uma família que 

fosse contra os bons costumes da sociedade, essas crianças ou adolescentes poderiam ser 

retirados de sua família e colocados nos abrigos. Caberia ao Juiz avaliar a situação e fazer os 

devidos encaminhamentos (BRASIL, 1921). Essa legislação, embora destinada para o ano de 

1921, se manteve efetiva no que se refere aos encaminhamentos para crianças e adolescentes 

até o surgimento de uma nova legislação, que ocorreu em 1927. 

Nesse espaço de tempo, de 1921 a 1927, mais especificamente no ano de 1924, no 

âmbito internacional, foi publicada a Declaração dos Direitos da Criança, conhecida também 

como Declaração de Genebra, por ter sido escrita na cidade em questão. Esse documento, de 

acordo com Bofill e Cots (1999) foi escrito em 1923, pelo Conselho do Fundo Salve as 
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Crianças1, sob os cuidados de Eglantyne Jebb, e adotado pela Sociedade das Nações ou Liga 

das Nações, que pediu aos seus países membros para orientarem suas políticas a partir deste 

documento. O Brasil fazia parte do Conselho da Liga das Nações. 

A Declaração de Genebra da Sociedade das Nações (1924), foi composta por cinco 

preceitos, os quais propunham que a criança deveria ser protegida e não sofrer discriminação 

por conta da sua nacionalidade, raça ou religião. Segundo seus preceitos: 

 

1. A criança tem que ser colocada em condição de desenvolver-se de 

maneira normal, material e espiritualmente; 

2. A criança com fome deve ser alimentada; a criança doente deve ser 

atendida; a criança deficiente deve ser estimulada; a criança desajustada 

deve ser reeducada; e os órfãos e os abandonados eles devem ser acolhidos e 

ajudados; 

3. A criança deve ser a primeira em receber alívio em caso de calamidade; 

4. A criança deve ser colocada em condição de no momento oportuno, 

ganhar a vida, e deve ser protegida de qualquer exploração; 

5. A criança deve ser educada no sentimento de que terá que colocar suas 

melhores qualidades a serviço de seus irmãos. (Sociedade das Nações, 1924, 

n.p. Tradução nossa2) 

 

Este documento apresentava princípios norteadores de como proceder com as crianças, 

enfatizando a importância do cuidado e da necessidade de se possibilitar um espaço de 

desenvolvimento saudável. Para Bofill e Cots (1999), o documento foi uma resposta às 

condições que as crianças se encontravam após a primeira guerra mundial, e buscava dar 

maior atenção a esse grupo.  

Cabe pontuar que não se tratava de um documento oficial com obrigatoriedade para os 

países membros do conselho, mas antes tratava-se de preceitos. Seu valor histórico e 

validação como documento oficial, vem a acontecer em 1959, quando foi ratificado pela 

Declaração Universal dos Direitos da Criança.  

Para Saraiva (2013) no Brasil, esse documento, teve uma influência, pois, em 1927, foi 

sancionado o Código de Menores, e nele foram alterados alguns artigos da lei 4.242 de 1921, 

 

1 Inicialmente, tratava-se de um órgão que atendia as crianças que estavam em situação de fome, fato agravado 

pela Guerra Mundial. Idealizado e presidido por Eglantyne Jebb, o Fundo Salve as Crianças, arrecadava verbas 

para compra de leite e abrigo às crianças. Depois ampliou os serviços prestados, mas continuou a atender 

crianças em situações de vulnerabilidade e passou a ser a União Internacional Salve as Crianças, ativa até os dias 

atuais. 
2 1. L’enfant doit être mis en mesure de se développer d’une façon normale, matériellement et spirituellement. 

2. L’enfant qui a faim doit être nourri ; l’enfant malade doit être soigné ; l’enfant arriéré doit être encouragé; 

l’enfant dévoyé doit être ramené ; l’enfant orphelin et l’abandonné doivent être recueillis et secourus; 

3. L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en cas de détresse. 

4. L’enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit êtr protégé contre toute exploitation. 

5. L’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises au service de ses 

frères. 
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definindo-se recursos financeiros para o combate à delinquência juvenil, a criação de um 

serviço voltado para tal demanda, a criação de abrigos, casas de reforma, escolas 

profissionais, a imputabilidade penal para acima de 14 anos, o fim do critério biopsicológico e 

a criação de um Tribunal de Menores. 

Em 1927, por meio do Decreto n° 17.943-A de 12 de outubro de 1927, é instituído o 

Código de Menores, documento dividido em 11 capítulos e uma seção especial, destinada 

para o Distrito Federal. Esta legislação traz a proposta da criança e adolescente como objeto 

de proteção. Desse modo – e em concordância aos preceitos da Declaração de Genebra –, 

objetivava-se dar atenção especial para o público infanto-juvenil. 

Autores como Rizzini (2009), Saraiva (2013), Faraj, Siqueira e Artipini (2016) 

explanam que o Código de Menores estava embasado na Doutrina do Direito Penal do Menor 

e que buscava-se lidar com uma demanda crescente de jovens na rua que cometiam delitos. 

Esta lei pautava-se na proposta de proteção da infância abandonada, sendo um grande avanço 

para época visto que, até então, esse público ficava desamparado legalmente. 

Este documento oficial, segundo Faleiros (2009), estruturou serviços até então 

inexistentes; deu, em certo grau, visibilidade para a situação de crianças e adolescentes. Para o 

autor, o Código estabeleceu uma distinção entre as crianças nascidas em famílias com 

condições materiais e crianças nascidas em famílias pobres. Este aspecto colaborou para a 

estigmatização do público a quem a legislação era direcionada, pois as de “segunda categoria” 

eram denominadas menores. 

A resposta da época para a infância abandonada e delinquente era o acolhimento em 

abrigos. Era esperado que nesses estabelecimentos as crianças e os adolescentes fossem 

protegidos, já que em seu ambiente familiar – quando havia um – eles não tinham esse 

suporte. Sendo assim, por não serem objetos de atenção, até então era comum jovens abaixo 

dos 18 anos estarem em situação de rua. Posteriormente, isso foi tido como imoral. Não à toa, 

criou-se a roda dos expostos para acolher as crianças recém-nascidas que muitas vezes eram 

abandonadas pelos seus genitores (FALEIROS, 2009). Carregando a tradição cultural, os 

serviços prestados para a população abandonada, consistia em abrigamento. 

No referido Código (BRASIL, 1927), o capítulo VII era o que delineava as orientações 

e encaminhamentos a serem realizados aos jovens que cometiam crimes. A idade para a 

imputabilidade penal passa, neste momento, a ser de 14 anos. Antes disso, a criança não 

poderia ser submetida a qualquer tipo de processo penal, como exposto no artigo 68: 

 

Art. 68 - O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de facto 

qualificado crime ou contravenção, não será submettido a processo penal de, 
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especie alguma; a autoridade competente tomará sómente as informações 

precisas, registrando-as, sobre o facto punivel e seus agentes, o estado 

physico, mental e moral do menor, e a situação social, moral e economica 

dos paes ou tutor ou pessoa em cujo guarda viva. (BRASIL, 1927, n.p) 

 

No entanto, no parágrafo 2 deste mesmo artigo, se estabelece que se tratando de menor 

de 14 anos em situação de rua, este deveria ser acolhido: 

 

§ 2º Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a 

autoridade competente proverá a sua collocação em asylo casa de educação, 

escola de preservação ou confiará a pessoa idonea por todo o tempo 

necessario á sua educação comtando que não ultrapasse a idade de 21 annos. 

(BRASIL, 1927, n.p) 

 

Observa-se na leitura da lei, que fica estabelecido que os adolescentes de 14 a 18 anos, 

ao praticarem crimes, deveriam ser julgados em processos especiais e nos Tribunais de 

Menores. O encaminhamento deveria ser o seguinte  

 

Art. 69. O menor indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime ou 

Contravenção, que contar mais de 14 annos e menos de 18, será submettido a 

processo especial, tomando, ao mesmo tempo, a autoridade competente as 

precisas informações, a respeito do estado physico, mental e moral delle, e 

da situação social, moral e economica dos paes, tutor ou pessoa incumbida 

de sua guarda. 

§ 1º Si o menor soffrer de qualquer forma de alienação ou deficiencia 

mental, fôr epileptico, sudo-mudo e cego ou por seu estado de saude precisar 

de cuidados especiaes, a autoridade ordenará seja submettido ao tratamento 

apropriado. 

§ 2º Si o menor não fôr abandonado, nem pervertido, nem estiver em perigo 

de o ser, nem precisar do tratamento especial, a autoridade o recolherá a uma 

escola de reforma pelo prazo de um a cinco annos. 

§ 3º Si o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a 

autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo 

necessario á sua educação, que poderá ser de tres annos, no minimo e de sete 

annos, no máximo. (BRASIL, 1927, n.p) 

 

O que se extrai, é que quando o adolescente cometia um crime, ele era encaminhado 

para cumprir a pena em uma escola de reforma, assim como o adolescente em situação de rua. 

Ambos eram encaminhados para um mesmo local, o que mudava era o tempo que cada um 

ficaria no estabelecimento. 

O critério para determinar o tempo do cumprimento da pena era embasado na 

avaliação da personalidade da pessoa, perversa ou não, ou em perigo de se tornar perversa. 

Este último aspecto, perigo de ser, é para Rizzini (2008) e Ferro (2017) o que sustentou 

muitos encaminhamentos para abrigos e casas correcionais. Para os autores, os critérios, 
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maquiados pelo discurso de proteção, visavam retirar as crianças das ruas, limpando a pobreza 

das vistas e colocando-as nos estabelecimentos onde não tumultuava a cidade. 

Havia no Código um outro encaminhamento, estabelecido pelo artigo 71, o qual previa 

uma pena diferente para casos de crime grave ou de perversão moral. Nesse artigo, o tempo 

da pena a ser imputado seria o de dois terços da pena que seria aplicada a um adulto, 

denominada de pena de cumplicidade. Com isso, o adolescente poderia ficar mais tempo em 

cárcere, devendo ser encaminhado a uma prisão para jovens e, caso não existisse, deveria ficar 

na prisão de adultos em ala isolada (BRASIL, 1927). 

O Código previa ainda que pessoas consideradas vadias, mendigos e praticantes de 

capoeiras3, com idade entre 18 a 21 anos, deveriam ser colocados em Colônias Correcionais, 

podendo ficar lá pelo período de um a cinco anos (BRASIL, 1927). 

Essa indicação, de acordo com Ferro (2017), expõe a estigmatização de pessoas de 

determinadas categorias, delegando a elas o encarceramento, já que elas não retratavam os 

padrões de bons cidadãos da época, restando-lhe apenas a retirada das ruas.  

Quando já internado na escola de reforma, o Código previa em seu artigo 80, que o 

juiz poderia liberar o adolescente antes do prazo que lhe foi imposto inicialmente ou aumentar 

o tempo da internação. Tal decisão seria embasada, pois, na avaliação feita pelo diretor do 

estabelecimento. Os critérios para aumento ou diminuição do tempo de internação eram: 

personalidade do adolescente, as circunstâncias externas as quais poderiam influenciar sua 

personalidade e o crime praticado, e seu comportamento na escola de reforma. No artigo 81, 

previa-se a possibilidade de ser imputado uma pena alternativa aos adolescentes – a liberdade 

vigiada, quando se tratava de crimes leves (BRASIL, 1927). 

Se dentro de um período de três anos, a determinação judicial não tivesse sido 

executada, a sentença expiraria, conforme exposto no artigo 84 do Código. No artigo 87, 

previa-se que na falta da escola de reforma, o menor poderia ser encaminhado a uma 

penitenciária; no entanto, deveria ser submetido a um regime educativo e não penitenciário. O 

artigo 88 estabelecia que os processos do Tribunal de Menores deveriam seguir em segredo de 

justiça. E o artigo 89 expunha que o menor não poderia, de forma alguma, ser exposto com 

fotos e nomes em quaisquer meios de comunicação, mas a sentença poderia ser pública 

(BRASIL, 1927). 

Os artigos 81, 84, 87, 88 e 89 eram direcionados para os menores delinquentes. O 

Código de 1927 possuía 231 artigos destinados a orientar os processos e as políticas públicas 

para os menores, estabelecendo os critérios que deveriam ser seguidos, apontando os 

 

3 Trata-se da dança africana. 
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encaminhamentos e os estabelecimentos onde eles deveriam cumprir a decisão judicial. É 

notório que foi um grande passo na época, pois as crianças e adolescentes saíram da 

invisibilidade e se transformaram em objetos de proteção.  

É possível identificar no Código de 1927, alguns esboços que vieram a ser 

aprimorados no ECA a partir da proteção integral, tais como a liberdade vigiada, o caráter 

educativo para a pena ao adolescente e a avaliação do adolescente no reformatório, podendo-

se, em determinados casos, adiantar sua saída. 

De 1927 até 1979, outras leis foram publicadas, mas estas não eram exclusividade para 

o público infanto juvenil, mas antes faziam menção, em alguns artigos, aos adolescentes 

autores de atos infracionais; a exemplo das Consolidações de Leis Penais de 1932 e o Código 

Penal de 1940. Esta primeira foi um manuscrito elaborado pelo Desembargador Vicente 

Piragibe e promulgado através do Decreto nº 22.213 de 1932. Tratava-se de um compêndio 

composto por quatro livros nos quais eram elencadas leis penais para várias situações. Nesse 

compêndio, considerava-se que o menor poderia ser visto como imputável aos 14 anos de 

idade, podendo cumprir a sua pena em presídios. Na época estava em vigência o Código de 

1927, no qual considerava-se a imputabilidade a partir dos 18 anos de idade, ou seja, até essa 

idade o adolescente era encaminhado para o cumprimento da pena em escolas de reforma. 

Nesse sentido, a Consolidação de Leis Penais estava em desacordo com tal código, mas por 

ter sido promulgada, também se tratava de um instrumento legal para aplicação de pena 

(SARAIVA, 2013). Esse conjunto de leis vigorou até 1942, quando passou a ter vigência o 

Código Penal já publicado no ano de 1940. 

No Código Penal de 1940 há uma breve menção ao adolescente ratificando a 

legislação de 1927. Na Parte Geral, no título III- “Da responsabilidade”, artigo 27, torna a 

pessoa com menos de 18 anos imputável e esclarece que para aplicações de penas voltadas a 

esse grupo deve-se considerar a legislação especial deste público, o Código de 1927 

(BRASIL, 1940). 

Anos mais tarde, em 1969, foi promulgado um novo Código Penal. Nele havia a 

proposta de voltar o critério biopsicológico na avaliação do adolescente entre 16 a 18 anos de 

idade para a aplicação da pena. Tal Código Penal – que inicialmente era um projeto escrito 

pelo penalista Nelson Hungria, tornou-se lei por meio Decreto nº 1.004 de 1969, no entanto, 

houve propostas de mudanças em alguns artigos, fazendo com que houvesse revisão, 
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revogação e o adiamento de sua nova promulgação por três vezes 4. Os artigos foram 

mudados e, no que se refere ao adolescente autor de ato infracional, continuou a valer o que 

estava prescrito na legislação do Código de Menores, mantendo a imputabilidade penal em 18 

anos de idade e não retornando o critério biopsicológico. O Código Penal de 1969 foi anulado 

por meio da Lei nº 6.578, de 1978 (SARAIVA, 2013). 

Em 1979, é promulgado o novo Código de Menores, composto por 123 artigos. Tal 

legislação expunha de forma mais organizada as determinações presentes no Código de 1927 

e na legislação dirigida para criança e adolescente. 

O Código de Menores de 1979, e segundo Faraj, Siqueira e Arpini (2016), se 

embasava na Doutrina da Situação Irregular, e embora fosse voltado ao público infanto-

juvenil, não se tratava de uma legislação para todos, mas sim para crianças e adolescentes em 

situação irregular. Seu foco era a infância abandonada e delinquente, ou em perigo de ser. 

Neste Código, eram considerados menores em situação irregular a criança e/ou o adolescente 

que já tivesse sido: 

 

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, n.p) 

 

Desta forma, as crianças e adolescentes que se encontravam nas condições de 

irregularidade, eram objeto de intervenção desta lei. No livro I, Parte Geral, Título V – Das 

Medidas de Assistência e Proteção, Capítulo I – Das Medidas Aplicáveis ao Menor, previa em 

seu artigo 14, que  

 

São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade judiciária: 

I - Advertência; 

 

4A primeira revogação ocorreu por meio da Lei nº5.597 de 1970, que datou a promulgação em 1º de janeiro de 

1972. A segunda, por meio da Lei nº 5.749 de 1971, que a datou para que o Código vigorasse em 1º de janeiro de 

1973. E a última, por meio da Lei nº 5.857 de 1972, que datou a promulgação para 1º de janeiro de 1974.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L5597.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L5749.htm#art1
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II - Entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa idônea, mediante termo de 

responsabilidade; 

III - colocação em lar substituto; 

IV - Imposição do regime de liberdade assistida; 

V - Colocação em casa de semiliberdade; 

VI - Internação em estabelecimento educacional, ocupacional, 

psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. (BRASIL, 

1979, n.p) 

 

O capítulo I era destinado às Medidas Aplicáveis ao Menor, de forma a englobar todos 

que estão em situação irregular, compreendendo medidas de assistência e proteção. Mas, 

também podemos observar as medidas aplicáveis para os adolescentes autores de atos 

infracionais, quais sejam: aquelas descritas nos incisos I, IV, V e VI do artigo 14. Também há 

algumas mudanças em relação à lei anterior. No Código de 1927, a única pena alternativa era 

a de Liberdade Vigiada, que neste último passa a ser denominada como Liberdade Assistida, 

nomenclatura que permanece ECA e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

SINASE. Além da liberdade assistida, temos também a possibilidade da aplicação de dois 

outros dispositivos: a advertência e o regime de semiliberdade.  

O artigo 38 discorria sobre a liberdade assistida, o artigo 39 se referia ao regime de 

semiliberdade e os artigos 40 e 41 estabelecem as normas para a internação. Todos eles 

indicam que essas medidas são aplicáveis para autores de atos infracionais e adolescentes com 

desvio de conduta, devido ao ambiente familiar ou comunitário (BRASIL, 1979). Ou seja, o 

adolescente poderia ser encaminhado para uma dessas medidas mesmo sem ter cometido 

algum delito, deixando em aberto o critério para encaminhamento aos estabelecimentos de 

modo a embasar muitas das internações. 

Os incisos II e III do art. 14 abordavam quais os destinos de crianças e adolescentes 

consideradas como vítimas de maus-tratos; filhos de pais pobres que não têm como sustentá-

los; inseridos em ambientes que são contrários ao bom costume da época e órfãos (BRASIL, 

1979). Em síntese, para todos os casos de situação irregular era aplicável o abrigamento, seja 

em serviços de assistência ou em casas de reforma e prisões.  

Da maneira como foi colocado os critérios para o atendimento do adolescente, havia 

margem para a prática de abrigamento, visto que cabia à autoridade judicial fazer a avaliação. 

Caso se encaixasse em alguns dos critérios para situação irregular, ele poderia ser abrigado. 

Sobre a internação dos adolescentes, no Código, havia o artigo 41 e em seus parágrafos 

descreviam sobre os encaminhamentos. A proposta era que o adolescente, autor de infração 

penal, deveria ir para um local específico a fim de que cumpra a pena. O estabelecimento 

deveria ser adequado, no entanto, caso não existisse um nesses moldes, o adolescente poderia 
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ser internado em uma prisão comum, em ala diferente do adulto (BRASIL, 1979). Ao se 

indicar um “estabelecimento adequado”, não deixava explícito que tipo de estabelecimento, 

nem se poderia ou não ser as casas de reforma.  

O artigo discorria também a realização de uma avaliação do adolescente, a qual 

acontece com prazo máximo de dois anos. Nessa avaliação, constava se o interno deveria 

continuar ou não a cumprir a pena. Para os jovens de 21 anos que iniciaram o cumprimento da 

pena ainda adolescentes – e que nas avaliações foi mantida a pena – estes seriam realocados 

nas prisões para maiores dando continuidade na sua pena (BRASIL, 1979). 

A legislação de 1979 se mostrou mais sucinta em suas definições, quando comparada 

ao Código de 1927. Nesta legislação, abordava-se os encaminhamentos que deveriam ser 

realizados quando do atendimento à população pobre, às pessoas de rua e os delinquentes. 

Segundo Faleiros (2009), tal documento oficial foi o que embasou muitas internações sob a 

égide da proposta de cuidado para retirar essas crianças e adolescentes da situação de 

irregularidade em que se encontravam.  

Depois do Código de 1979, foram promulgados a Constituição Federal de 1988 e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990. Essas legislações foram embasadas 

em tratados e documentos internacionais, nos quais a proposta de uma nova doutrina é 

evidenciada, qual seja: a da proteção integral. Mais recentemente, em 2012, foi promulgada a 

Lei nº 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Essas três leis são as que estão em vigência.  

Em âmbito internacional, no período de 1927 a 1990, dos documentos que abordam a 

criança e o adolescente de maneira direta e indireta, observamos:  

• 1948- Declaração Universal dos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1948); 

• 1958 – Declaração dos Direitos da Criança e do adolescente 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1958); 

• 1985- Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da 

Infância e da Juventude (Regras de Beijing ou Pequim) (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985); 

• 1959- Declaração dos Direitos da Criança da Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990); 

 

Esse conjunto normativo foi subsídio para várias legislações, tais como: a Convenção 

sobre os Direitos da Criança da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, de 
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1989 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1989); a Resolução 45/110 – Regras 

mínimas das Nações Unidas para a elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade da 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (Regras de Tóquio), de 1990 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990);  a Resolução 45/112 – Princípios 

Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil da Assembleia 

Geral das Nações Unidas (Regras de Riad), de 1990 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1990); e Resolução 45/113 – Regras das Nações Unidas para a Proteção de Jovens 

Privados de Liberdade- Regras de Havana, de 1990 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1990).Tais resoluções versam sobre as diretrizes do trabalho com criança e 

adolescente. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1948); é um importante documento internacional, pois, a partir dele, uma série de 

outros documentos foram construídos. De acordo Mattioli e Oliveira (2013) trata-se de um 

documento elaborado por países constituintes da Organização das Nações Unidas – ONU, 

com o objetivo de assegurar os direitos humanos evitando as atrocidades que aconteceram no 

mundo, como o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. 

Esse documento estabelece que toda pessoa deve ter seus direitos assegurados; direito 

à liberdade de ir e vir, de se expressar, de ter uma religião, de formar uma família, de ter uma 

propriedade. Encontra-se em seu artigo 2, que:  

 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. Não 

será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica 

ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se 

trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 

sujeito a qualquer outra limitação de soberania (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1948). 
  

A Declaração não faz distinção entre as pessoas, afirmando que todas devem ser 

protegidas pela lei. Ainda que não disponha especificamente sobre a situação das crianças e 

dos adolescentes, já em seu artigo 25, estabelece que a maternidade e a criança devem ter uma 

legislação especial (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). 

Para Mattioli e Oliveira (2013), a Declaração dos Direitos Humanos consolida o 

sujeito de direito perante a legislação e, em se tratando do artigo 25, reconhece a infância 

como período especial do desenvolvimento humano, bem como a necessidade de se prover 

um suporte à mãe, para que esta tenha seus direitos amparados no cuidado com o filho. 
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Depois da Declaração Universal, foi promulgada a Declaração dos Direitos da 

Criança, em 20 de novembro de 1959. Esta declaração contém 10 preceitos que tratam da 

proteção das crianças, além de ratificar a Declaração de Genebra e reavivar seus preceitos 

ampliando as proposições.  

Na Declaração dos Direitos da Criança estabelece-se que todas as crianças, 

independente de nacionalidade, condição familiar, religião, raça e sexo devem ser protegidas, 

tendo prioridade nos cuidados. A família, o Estado e a sociedade, por sua vez, devem 

proporcionar condições para que a criança cresça de maneira saudável (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1959). 

A Declaração dos Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos da Criança são 

documentos que tratam de diversos temas, não sendo específico para uma área. Assim, 

propõem a organização da sociedade como um todo e o dever do Estado para que os 

princípios nelas contidos possam ser efetivados. Dessa forma, elas servem como subsídios 

para a formulação de outras legislações. 

Em meados da década de 1980 até início da década de 1990, foram produzidos vários 

documentos que influenciaram sobremaneira nossa legislação referente a crianças e aos 

adolescentes. Dentre esses documentos, destacamos as Regras Mínimas das Nações Unidas 

para a Administração da Justiça, da Infância e da Juventude (Regras de Beijing); as Regras 

das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade e os Princípios 

Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Regras de 

Havana.) Estes são desdobramentos das declarações citadas, visto que seguem seus preceitos 

e os ampliam. Esses documentos especificam as questões relativas aos adolescentes autores de 

atos infracionais, e preveem a organização da justiça, das políticas e os serviços direcionados 

a este público. Na leitura desses documentos, observa-se que servem como base para a 

estruturação da nossa legislação do ECA (BRASIL, 1990), e posteriormente do SINASE 

(BRASIL, 2006; 2012). 

O primeiro documento, as Regras de Beijing (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1985); escrito em 1985, está estruturado em seis partes; Princípios Gerais – 

orientações sobre a justiça juvenil e quem é o público alvo; Investigação e Processamento – 

como se deve conduzir o processo; Decisão Judicial e Medidas – Tipos de medidas aplicadas 

aos adolescentes; Tratamento em Meio Aberto – serviços prestados ao adolescente em 

liberdade; Tratamento Institucional – serviços prestados na instituição; e Pesquisa, 

Planejamento e Formulação de Políticas e Avaliação – propõe a realização de pesquisas para 
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estabelecer um panorama sobre os adolescentes, as políticas, bem como proporcionar 

informações para a construção das políticas públicas. 

De acordo com as Regras de Beijing de 1985, cabe aos países executarem uma Justiça 

Juvenil que ao mesmo tempo em que responsabilize o jovem pela infração, proporcione sua 

proteção e reintegração social. Ademais, enfatiza ser necessário levar em consideração a fase 

do desenvolvimento deste jovem, a fim de propor algo educativo; um tratamento adequado 

pautado em garantir seus direitos básicos. A Justiça deve ser aplicada para todos os jovens 

que cometerem infração, avaliando cada caso para a aplicação da medida, evitando-se que a 

legislação ou sua aplicação seja objeto de algum tipo de diferenciação para determinados 

grupos. Assim temos:  

 

As regras mínimas uniformes que se enunciam a seguir se aplicarão aos 

jovens infratores com imparcialidade, sem distinção alguma, por exemplo, 

de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 

qualquer outra condição. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1985). 

 

O documento estabelece também que se deve considerar na aplicação da medida a 

maturidade emocional, mental e intelectual do jovem. Em seus termos, a medida deve ter 

proporcionalidade ao ato infracional, aplicando a internação para casos graves ou de 

violência. Ainda assim, deve avaliar cada situação, devendo-se valer dela em último recurso 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985) 

Das medidas aplicáveis, estão  

 

a) determinações de assistência, orientação e supervisão; 

b) liberdade assistida; 

c) prestação de serviços à comunidade; 

d) multas, indenizações e restituições; 

e) determinação de tratamento institucional ou outras formas de tratamento; 

f) determinação de participar em sessões de grupo e atividades similares; 

g) determinação de colocação em lar substituto, centro de convivência ou 

outros 

estabelecimentos educativos; 

h) outras determinações pertinentes (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1985). 

 

Este rol de medidas ampliou as intervenções a serem realizadas junto aos adolescentes. 

Observa-se que neste documento há uma mudança na nomenclatura ao denominar “sanções” 

as penas imputadas aos jovens. Assim, estabelece-se uma diferenciação com a justiça do 
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adulto, a qual utiliza o termo pena para designar as sanções aplicadas ao adulto no 

cometimento de um crime. 

As Regras de Beijing (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985), prescreveu 

ainda ser direito do adolescente a ampla defesa, o acompanhamento dos pais ou responsáveis 

no processo e a ciência do mesmo sobre todas as etapas do processo. Expõem que, quando 

privado de liberdade, ele deve ser acompanhado por uma equipe que lhe proporcione amparo 

físico e psicológico, educacional e profissional. Nestas regras, é explícito o fato de que cada 

adolescente deve receber esse amparo de acordo com sua idade, sexo e personalidade, de 

modo a garantir seus direitos básicos. Por fim, prescreveu que a aplicação de medida que 

prive a liberdade do adolescente deve ser pautada na brevidade, devendo-se avaliar a 

possiblidade de colocá-lo em liberdade o mais rápido possível (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS,1985). 

As Regras de Havana (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990), 

estabeleceram os princípios que devem ser considerados na aplicação e execução da medida 

de privação de liberdade. Pontua-se que, diferentemente das Regras de Beijing, há neste 

documento a utilização do termo pena e prisão para se referir à medida de privação de 

liberdade e estabelecimentos destinados aos jovens infratores. Contudo, seu conteúdo não 

discorda das Regras de Beijing, inclusive, as ratifica.  

Enquanto na esfera internacional estes documentos estabeleciam as diretrizes para 

Justiça Infanto-Juvenil, no Brasil era promulgada a Constituição de 1988. No que se refere à 

criança e adolescente, temos na constituição o Capítulo VII, denominado na época5 – Da 

Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, a prever em seu artigo 227: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão6. (BRASIL, 1988) 

 

 

5 Em 2010, por meio da Emenda Constitucional nº 65, alterou-se o Capítulo “Da Família, da Criança, do 

Adolescente e do Idoso para Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, acrescentando o 

termo “jovem”. 
6 Por meio da Emenda Constitucional nº 65, o artigo atualmente é redigido da seguinte forma: “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”. (Grifo Nosso). 
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Neste capítulo, há ainda os artigos 228 e 229, os quais se referem à criança e ao 

adolescente. Este último é o que alude aos jovens autores de atos infracionais, a colocar como 

inimputável menores de 18 anos e determinar que se deveria possuir uma legislação especial.  

Mesmo que se mencione o cuidado com a Criança e com o Adolescente à época, 

faltava uma legislação específica destinada ao público infanto-juvenil. Diante deste cenário, 

em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O ECA é marcado por três aspectos importantes que o distingue totalmente dos 

Códigos de Menores. Primeiro, é destinado a todos os infantes e jovens abaixo de 18 anos, e 

em situação especial, até os 21 anos. Segundo, é baseado na doutrina da Proteção Integral, 

estabelecendo como dever de todos – família, sociedade e Estado – promover a proteção da 

criança. E terceiro, traz a perspectiva da criança e do adolescente como sujeito de direitos e 

não mais como objeto de proteção. Desta forma, a opinião deles devem ser levadas em 

consideração na execução de políticas e serviços. Esses três elementos marcam uma nova era 

dentro da Justiça Infanto-Juvenil, pois propõem a mudança de um olhar paradigmático até 

então inexistente.  

No ECA se prevê que a aplicação de medida socioeducativa só será feita ao 

adolescente, considerando essa fase do desenvolvimento a partir dos 12 anos. Nos casos em 

que houver o cometimento de ato infracional por parte de crianças de até 11 anos, deve-se 

aplicar Medidas Protetivas estabelecidas no artigo 101, quais sejam: 

 

I - Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - Orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - Matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental; 

IV - Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 

apoio e promoção da família, da criança e do adolescente;  

V - Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 

regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - Acolhimento institucional;   

VIII - Inclusão em programa de acolhimento familiar; 

IX - Colocação em família substituta. (BRASIL, 1990) 

 

Das medidas aplicáveis, o ECA, em seu artigo 112, estipula seis modalidades de 

medidas socioeducativas e a possibilidade de aplicar medidas protetivas, inciso VII, para 

determinados casos. As modalidades são: 

 

I - Advertência; 
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II - Obrigação de reparar o dano; 

III – Prestação de serviços à comunidade; 

IV - Liberdade assistida; 

V - Inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - Internação em estabelecimento educacional; 

VII - Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. (Brasil, 1990) 

 

Cada medida deve ser aplicada a situações diferentes. Senão vejamos; a medida 

prevista no inciso VI é executada nos Centros Socioeducativos. As de internação, por 

exemplo, podem ocorrer de três formas: provisória de até 45 dias, sanção de até três meses e a 

internação de até três anos. A medida de internação provisória se aplica em caráter cautelar, 

sendo que o Juiz tem um prazo de 45 dias para aplicar uma ou mais medidas, conforme 

disposto capítulo IV, no artigo 112. A de sanção é aplicada ao adolescente quando este não 

cumpre a medida socioeducativa designada anteriormente, não podendo ultrapassar o prazo de 

três meses.  

Por fim, a medida de internação de até três anos só deve ser aplicada quando há a 

repetição de atos infracionais, ou quando o ato cometido é considerado grave ou com 

violência. Antes da aplicação desta medida, o ECA prevê que se deve avaliar a possibilidade 

de impor outras medidas socioeducativas, enquanto que seja o último recurso (BRASIL, 

1990, artigo 122). 

Na seção VII do mesmo capítulo, tem-se as especificações sobre a medida de 

internação. De acordo com o artigo 121, 

  

A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios 

de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe 

técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção 

ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis 

meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três 

anos. 

§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente 

deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade 

assistida. 

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização 

judicial, ouvido o Ministério Público. (Brasil, 1990) 

 

O ECA determina que a medida de internação deve ser executada em estabelecimento 

destinado aos adolescentes, e que nestas unidades haja a separação do adolescente de acordo 

com a gravidade do ato infracional. Da mesma forma, estabelece que é direito do adolescente 
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ter acesso a seus processo e estar informado de todas as suas etapas – direito à ampla defesa; 

direito de conversar em particular com seu advogado e autoridades; que o local para o qual for 

encaminhado cumprir a medida seja o mais próximo da residência de seus familiares; que tem 

direito a receber visitas, se comunicar e obter informações da comunidade externa; direito a 

ter um kit individual de higiene; espaço para o cumprimento da medida cujo alojamento seja 

ventilado e adequado; que seja providenciado os seus documentos pessoais (BRASIL, 1990). 

Embora o ECA aborde questões pertinentes aos adolescentes autores de atos 

infracionais, trata-se de um documento voltado a todo o público infanto juvenil no qual se 

estabelece a garantia dos direitos até daqueles que estão com seus direitos violados. 

Objetivando especificar e ampliar as diretrizes para a socioeducação, é instituído, em 2012, o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).   

A Lei 12.594/2012 do SINASE (BRASIL, 2012) é um desdobramento do ECA, por 

meio da qual busca-se preencher as lacunas sobre as políticas de execução das medidas 

socioeducativas. Ela traz as normativas para a execução das políticas das medidas em meio 

aberto, em restrição de liberdade e de privação de liberdade. Trata-se de uma legislação 

recente, promulgada em 2012, mas sua estruturação já era fomentada há muito tempo, sendo 

que o projeto foi apresentado em 2006. De acordo com o enunciado no parágrafo 1 do artigo 

1: 

 

§ 1º Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e 

critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se 

nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como 

todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 

adolescente em conflito com a lei. (BRASIL, 2012, n.p) 

 

O SINASE trata de questões pertinentes à implementação e execução de uma política, 

estabelecendo as diretrizes e dando continuidade às proposições do ECA. Noutras palavras, 

fecha algumas lacunas e aprimora outras.  

A Lei 12.594/2012 manteve as medidas socioeducativas apresentadas no ECA, e 

estabelece qual o objetivo da medida, esclarecendo a sua aplicação conforme os incisos do 

artigo 1: 

 

I - A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 

ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; 

II - A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 

individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de 

atendimento; e 
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III - A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da 

sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de 

direitos, observados os limites previstos em lei. (BRASIL, 2012, n.p) 

  

Esses objetivos são para todas as medidas e, ao fim do cumprimento delas, espera-se 

que o adolescente tenha atingido tais propostas. Cabe ressaltar que não se espera que o 

adolescente atinja estes objetivos sozinho, em vista disso, ele será acompanhado por uma 

equipe que traçará estratégias para auxiliá-lo nesse caminho. A proposta é que o profissional 

trabalhe com o adolescente e não pelo adolescente. 

Todo o trabalho deve ser pautado nos seguintes princípios, como exposto no artigo 35: 

 

I - Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso 

do que o conferido ao adulto; 

II - Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 

favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 

possível, atendam às necessidades das vítimas; 

IV - Proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito 

ao que dispõe o art. 1227 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 

VI - Individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias 

pessoais do adolescente; 

VII - Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos 

objetivos da medida; 

VIII - Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, 

gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, 

ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e 

IX - Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 

socioeducativo. 

  

Esses princípios devem ser tanto para a aplicação da medida, quanto para a sua 

execução. O órgão responsável pela aplicação é o judiciário. Ao avaliar o processo, caberá ao 

juiz decidir qual a medida mais adequada. Nos incisos II e III, propõe-se que sejam 

priorizadas as maneiras alternativas de resolução de conflitos, sendo que resolvendo tal 

situação não haveria a necessidade de iniciar um processo judicial; ou em casos já iniciados, 

encerrando-os, podendo ser aplicada a remissão ao adolescente. Embora tal situação aconteça 

e tem-se ampliado, é comum que as alternativas de resolução de conflitos sejam executadas 

dentro da medida socioeducativa.  

 

7 Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:  

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122
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Todo esse aparato legal que se formou a nível internacional e nacional a partir da 

década de 40, objetivava tratamento mais humanizado a todos e garantia de direitos. Em 

síntese, a história legislativa brasileira é marcada por dois momentos: o primeiro, da doutrina 

da situação irregular; e o segundo, da doutrina da proteção integral. No primeiro momento 

temos, no Brasil, os Códigos de Menores. No segundo momento, a Constituição de 88, o ECA 

e o SINASE, todos vigentes. 

 

1.1.1 Do Código de Menores ao Estatuto da Criança e Adolescente?  

 

Buscamos mostrar que a construção das legislações para a infância e juventude foi 

resultado de um amplo movimento, que demandava uma intervenção legislativa para os 

problemas sociais, os quais se encontravam o público infanto juvenil. Esse movimento foi 

importante para se criar o aparato legislativo que temos hoje e que tem o intuito de garantir os 

direitos do público infanto juvenil, mas há que se fazer duas reflexões sobre o assunto. 

Primeiramente, legislar as ações, os atendimentos, encaminhamentos tem por objetivo 

normatizar comportamentos, tipificar o que é ou não aceito socialmente. Mellin Filho (2009) 

explica que: 

O objetivo das normas é exatamente o de trazer para o mundo 

institucional um determinado número de condutas que deverão 

merecer controle e tratamento legal, no sentido de delimitar-lhes a 

própria existência enquanto fenômenos que interessam ao Estado 

como produtores de consequência na hipótese de sua violação. [...] O 

Direito, portanto, entendido como um conjunto de normas (direito 

positivo), é seletivo por sua própria natureza operacional, pois, do 

universo infindável de ações humanas que podem resultar em 

conflitos, resolve apropriar-se de um pequeno número delas, para o 

fim definir-lhes uma especial natureza e consequências, estabelecendo 

proibições e permissões. Deve ser visto, pois, como um importante 

dispositivo de dominação, disciplina e controle (MELLIN FILHO, 

2009, p. 33 e 34). 

 

O autor nos explica que toda legislação está alicerçada aos interesses do Estado, que 

estabelece critérios para a avaliação de determinada situação, além de ter o propósito de 

controlar grupos e funcionar na qualidade de mecanismo de dominação.  

Inicialmente, o surgimento do direito estaria atrelado ao propósito de organizar a vida 

em sociedade; nesse seguimento, as normas seriam para todos. No entanto, sua aplicabilidade 

demonstrou que as legislações foram estabelecidas para atingir certos grupos, já que não era 
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aplicado a todos a mesma regra, ainda que se tratando de situação semelhante (MELLIN 

FILHO, 2009). 

Pensando a partir dessa perspectiva nas legislações para infância e juventude, notamos 

que as duas primeiras legislações não colocam os “menores” na categoria de criança e 

adolescente. Estudiosos no assunto como Morelli (1996), Rizzini (2009), Benelli (2015) e 

Feitosa (2019), explicam que essa separação é reflexo da separação de classes, sendo as 

crianças e adolescentes pessoas que advém de uma família com condições econômicas; já os 

menores, são todos aqueles oriundos de famílias pobres.  

Giamberardino (2014) explica que esse movimento de criar leis, aplicá-la a certos 

grupos, se trata de dois processos de criminalização: primária e secundária. O processo de 

criminalização primária é o momento no qual as condutas que não são socialmente aceitas, 

são tipificadas, tornando-se leis. O processo de criminalização secundária é o momento da 

aplicabilidade da lei, é o momento em que se seleciona o sujeito para que a ele, cumpra-se a 

lei. Deste modo, primeiro se criam as leis para criminalizar condutas e depois seleciona-se 

quem são os criminosos. 

Em segundo lugar, na análise da redação das leis, do Código de Menores de 1927 ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, no que se refere às medidas socioeducativas, 

pouca coisa mudou. Se colocarmos lado a lado toda a legislação citada, é possível 

percebermos que as medidas previstas se mantiveram. A mudança foi em relação à 

nomenclatura e ao acréscimo de outras medidas. Segundo Raniere e Maraschin (2013), o 

marco principal é a mudança de perspectiva: saímos de uma visão tutelar – menores como 

objeto de tutela do Estado; para a da proteção integral – criança e adolescente como sujeitos 

de direito. 

Desde a primeira legislação até o ECA, a proposta para lidar com os adolescentes 

autores de atos infracionais é a internação. Ainda que com o passar dos anos tenham-se 

acrescido outras, essa ainda permanece.  

Para Raniere e Maraschin (2013), as diferenças que demarcam as legislações, além do 

paradigma, está relacionada à forma de conceber crianças e menores, e os posteriores 

encaminhamentos. Analisando as legislações, os autores explicam que no Código de 1927, os 

encaminhamentos eram diferentes para menores abandonados e delinquentes; o primeiro 

grupo receberia uma medida de proteção, e o segundo deveria ir para uma escola de reforma. 

Ainda que ambos os encaminhamentos sugerissem a privação de liberdade, deveria haver 

distinção no modelo de atendimento. O primeiro se basearia na proteção dos menores, e o 

segundo na correção do comportamento.  
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No Código de 1979, ambos os grupos foram colocados em uma mesma categoria, qual 

seja, menores. Os menores estariam em situação irregular e cabia ao Estado intervir, propor 

ações para que mudasse as condições dessas crianças e adolescentes. O novo código trouxe, 

além da medida de internação, outras quatro: advertência; entrega aos pais ou responsável; 

colocação em lar substituto; e regime de semiliberdade. Além disso, reeditou uma medida já 

existente: a liberdade vigiada passa agora a ser liberdade assistida. Outro ponto refere-se aos 

locais de encaminhamentos, para além da escola de reforma, agora os menores poderiam ser 

encaminhados também a estabelecimentos ocupacionais, psicopedagógico, hospitalar e 

psiquiátrico, aumentando o rol de instituições (RANIERE; MARASCHIN, 2013). 

O ECA, por sua vez, estabelece a proteção integral para todos, e não apenas aos 

pobres. No entanto, separa novamente os grupos de crianças e adolescentes, criando as 

categorias de medidas protetivas e medidas socioeducativas. No rol das medidas 

socioeducativas, a única novidade é a medida de obrigação de reparar o dano e a realocação 

da medida de colocação em lar substituto para a categoria de medidas protetivas. Todas as 

outras permaneceram (RANIERE; MARASCHIN, 2013). 

Refletindo sobre a legislação e sobre os apontamentos feitos pelos autores no que se 

refere aos adolescentes autores de atos infracionais, observa-se que as legislações continuam 

tendo o mesmo encaminhamento que os adolescentes do período de 1927, qual seja, a 

internação. Ainda que se tenha proposto novas medidas, no Brasil a aplicabilidade de medidas 

de internação é alta e muito utilizada. Para confirmar isso, basta acessar o relatório anual do 

SINASE de 2020, que apontou que no ano de 2019, 46.193 mil adolescentes cumpriram 

medida de restrição e privação de liberdade.  

A legislação fomentou a estruturação de políticas públicas que executavam o que 

estava e está proposto na lei. Veremos a seguir que existiram momentos em que junto com as 

leis, foram implementando-se políticas públicas; outros em que os serviços existiam, mas não 

as normativas que os previam, instigando a construção dessas. Nesses encontros e 

desencontros, foram construídas as legislações e a política pública para crianças e 

adolescentes. 

 

1.2 Políticas Socioeducacionais no Paraná: O surgimento dos Centros Socioeducativos 

atrelado a cenário nacional 

 

Os programas e serviços ofertados para criança e adolescente tais como temos hoje, é 

resultado de uma produção histórica, portanto, nem sempre foi assim. Cada período da 
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história da humanidade estabeleceu um modo de organização e funcionamento cultural em 

relação à infância e juventude, em especial aos jovens autores de atos infracionais. 

De acordo Ariès (1962), até o século XVII, as crianças e adolescentes eram tratados 

como adultos em miniaturas. Fora somente a partir do século XVIII, com a intervenção da 

igreja, que passaram a considerar a infância tal qual uma fase de desenvolvimento do ser 

humano.  Para com Mafra (2015) e Morelli (1996) tal mudança propôs um modo de pensar e 

agir sobre a área da infância e juventude, delineando as legislações e os serviços para tal 

público. Discorremos a seguir sobre os aspectos que colaboraram para a atual política de 

atendimento para o público infanto-juvenil, sobretudo aos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de privação de liberdade.  

Até o final do século XIX, segundo Rizzini (2008), grande parte dos atendimentos 

dispensados ao público infanto-juvenil era realizado pela Igreja Católica. A igreja abrigava as 

crianças em seus orfanatos, prestando-lhes assistência. O número de crianças abandonadas era 

alto e, como não recebiam os cuidados necessários para sua subsistência, morriam. Com o 

intuito de diminuir a taxa de mortalidade infantil, foi importada a ideia de Portugal da roda 

dos expostos, criando-a no Brasil. Essa roda ficava nos arredores das Santas Casas de 

Misericórdia; tratava-se, pois, de um mecanismo no qual, de um lado podia-se pôr o bebê e, 

do outro, as cuidadoras os retiravam para prestar os cuidados. Além da roda, a igreja também 

abrigava crianças de outras idades. Para os jovens em cumprimento de penas, existiam as 

prisões – espaço compartilhado com os adultos. Ao sair, se ainda fossem menores de idade, 

poderiam ser acolhidos nas igrejas, retornar para seus familiares, e caso não houvesse, 

ficavam nas ruas.  

Para Rizzini (2008) o cenário começa a mudar a partir do final do século XIX, com as 

discussões internacionais em relação à infância e com a mudança nos espaços urbanos que 

ocorre no Brasil. Em nível internacional, por exemplo, discutia-se sobre os cuidados que 

deveriam ser prestados às crianças e que estas eram o futuro da sociedade. Posto isso, cuidar 

delas era cuidar da nação. Essa ideia ganha força no Brasil, principalmente a partir da década 

de 1920, com o movimento dos higienistas infantis. Se a criança era o futuro da nação, caberia 

ao Estado cuidar da infância; assim, dever-se-ia implantar políticas públicas para amparar 

essas crianças, tanto as desvalidas, como as delinquentes. 

Faleiros (2009) discorre que os jovens delinquentes até então cumpriam pena junto aos 

adultos, e deveriam ser colocados em um lugar diferente a fim de que fossem educados e se 

tornassem bons cidadãos, dado que as prisões eram vistas como uma escola para a vida 

criminosa. 
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Somado a essas discussões internacionais, o cenário do Brasil nas grandes cidades era 

caótico. Segundo Morelli (1996) e Feitosa (2011), no final do século XIX e início do século 

XX, com o processo de industrialização nos grandes centros, houve um aumento considerável 

da população urbana. As cidades, embora ofertassem empregos, não dispunha de vagas 

suficiente para todos. Isso provocou um grande volume de pessoas em situação de rua, 

consequentemente crianças e adolescentes.  

Feitosa (2011) explica que o aumento populacional desencadeou uma onda de 

endemias, pois existiam muitas famílias que viviam em condições precárias. Vale lembrar que 

na época não existia saneamento básico em muitos lugares; com isso, o índice de mortalidade 

infanto-juvenil cresceu. Sob este cenário em que se encontrava as cidades, havia que se buscar 

uma solução. Uma consequência disso era o destaque às ideias dos higienistas da época, 

conforme expõe Feitosa (2011, p. 57): 

 

Este movimento, em síntese, preconizava que a saúde física seria garantida 

pela prática da higiene e o isolamento das pessoas acometidas por doenças 

contagiosas (tifo, tuberculose, lepra, etc.), o que não há discordância visto 

que não existiam os antibióticos e demais recursos da farmacologia. Isolar a 

pessoa portadora de uma doença contagiosa era uma necessidade em prol da 

Saúde Pública. Contudo, gradualmente vai se fortalecendo a ideia de que a 

doença estava diretamente ligada à pobreza e à falta de higiene e que a 

conservação da moral e dos bons costumes poderia solucionar as doenças 

psíquicas e sociais, fundando desta forma o ideário da higiene mental. 

 

Desta forma, segundo Feitosa (2011) o movimento higienista pregava os cuidados com 

a limpeza em espaços públicos e higiene pessoal para o combate das epidemias que assolaram 

parte da população. E juntamente com essa ideia de higiene pessoal, para evitar contaminação 

entre as pessoas, surge o movimento de higiene mental. 

Conforme explica Couto e Delgado (2015) o movimento de higiene mental propunha 

uma reedição das propostas profiláticas de saúde para resolver as questões referentes à 

criminalidade, qual seja, ter uma educação preventiva com crianças para evitar que elas se 

tornem adultos delinquentes. Buscando desenvolver mais estudos sobre o assunto, em 1923 é 

fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental-LBHM, pelo psiquiatra Gustavo Riedel. 

Para Feitosa (2011) a ideia dos higienistas mentais era a de que ao se estudar e 

compreender a origem ou causa de um problema advindo das pessoas, poder-se-ia tratá-los e 

assim livrar a sociedade desses males. Os higienistas focavam seus estudos na pessoa e 

desenvolviam propostas de intervenção de natureza individual, atribuindo somente ao 

indivíduo a responsabilidade pelos fenômenos que eram também de ordem social (COUTO; 

DELGADO, 2015). 
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Feitosa (2011) conta que dentre os estudos desenvolvidos pelos higienistas que 

implicavam questões relativas à saúde mental, estavam aqueles que abordavam a 

criminalidade e a delinquência juvenis. Autores como Nina Rodrigues, Moncorvo Filho e 

Evaristo de Moraes propunham que um ambiente desequilibrado, degenerado, imoral e 

famílias desestruturadas produziam o delinquente juvenil. 

O caminho para evitar a delinquência era o de retirar essas crianças e adolescentes das 

ruas (limpeza), de seus lares desregrados e colocá-las em lugares onde receberiam 

orientações, estudos, seriam educadas para uma vida em sociedade. Aos jovens que já 

cumpriam pena, era necessário designar local separado dos adultos, onde seriam educados e 

não punidos, como acontecia até então (FEITOSA, 2011, RIZZINI, 2008; COUTO; 

DELGADO, 2015).  

Acompanhando o fluxo das cidades grandes, Curitiba, capital do Paraná, também 

passou por mudanças importantes como o crescimento demográfico, a falta de emprego, a de 

pessoas em condições precárias ou em situação de rua e o aumento da criminalidade 

(FIGUEIREDO; FREIRE, 2014). Em meio às discussões nacionais, o governo do estado 

fundou em 1909, a Colônia Infantil – espaço destinado para abrigar somente crianças e 

adolescentes abandonados, sendo que os jovens infratores continuariam a ser encaminhados 

para as prisões.  

Segundo Micali (2009), Figueiredo e Freire (2014) a Colônia Infantil recebia muitas 

crianças e adolescentes, e nem sempre conseguia fazer triagem para separar crianças 

desvalidas e delinquentes. Os autores discorrem ainda que, muitas das crianças e adolescentes 

ali acolhidos cometiam delitos e acabavam ficando por lá, aguardando julgamento ou 

simplesmente não estavam respondendo a nenhum processo, embora tivessem praticado atos 

infracionais. Nesta configuração, o estabelecimento acabava por abrigar ambos os grupos. 

Essa situação começou a ganhar visibilidade nos espaços públicos, para os autores, a fim de 

tomar medidas para resolver isso, o governo do estado adicionou uma cláusula na lei 887 de 

12 de abril de 1909, visando a criação ou designação de um espaço dentro da Colônia para 

acolher crianças e adolescentes delinquentes. 

Tal estabelecimento localizado no Estado do Paraná, foi por muito tempo o único 

lugar que recebia os jovens infratores separados dos adultos. Cabe pontuar que a Colônia não 

abrigava todos os jovens, e muitos deles ainda eram encaminhados às prisões (FIGUEIREDO; 

FREIRE, 2014). Os  

Ampliando os serviços disponibilizados ao público infanto-juvenil, em 1918 fundou-se 

o Instituto Disciplinar, espaço também destinado a crianças e adolescentes abandonados, e 
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para Costa e Kovalski (2018), tinha uma proposta era diferente da Colônia, qual seja, a de 

prestar um serviço que priorizasse a educação para o trabalho por meio da disciplina, 

fornecendo ao seu público alvo uma educação agrícola.   

As discussões sobre a infância desvalida e delinquente continuam a acontecer em 

âmbito nacional. Em 1920, foi realizado no Brasil o primeiro Congresso de Proteção à 

Infância. Para Faleiros (2009) nesse evento, havia uma proposta de traçar estratégias que 

garantissem uma proteção social para o público infanto juvenil. Também fruto deste 

momento, em 5 de janeiro de 1921, é promulgada a lei 4.242, a fixar a despesa geral da união 

para o ano de 1921, e na qual se previa a destinação de verbas para os serviços para criança e 

adolescente. Nesta lei foi regulamentado o Serviço de Assistência e Proteção à Infância 

abandonada e delinquente. 

A lei 4.242 de 1921 (BRASIL, 1921) propôs a criação de abrigos provisórios e casas 

de reformas. O encaminhamento para esses lugares acontecia por meio da avaliação e decisão 

do juiz. Segundo Faleiros (2009) e Rizzini (2009), a lei abordava de maneira ampla esses 

encaminhamentos, e por meio dos estudos feitos em relação à política da infância brasileira, 

apontam que na prática, os encaminhamentos, em geral, se constituíam da seguinte maneira: 

em um primeiro momento, todos aqueles que estivessem sob as condições previstas na lei, 

seriam retirados e levados para o abrigo; em um segundo momento, aconteceria a separação 

entre os que infligiram a lei e os que não a infligiram. Os primeiros, se condenados, eram 

encaminhados a casas de reforma, os segundos, para uma escola profissionalizante que 

educaria a criança para os bons costumes. 

Em 1923, foi publicado o Decreto Federal 16.272, no qual se estabeleciam as normas 

para o Serviço de Assistência Social destinado aos menores abandonados e delinquentes. Esse 

decreto reafirma as propostas feitas na lei de 1921, a nível nacional, na qual deveria haver 

lugares direcionados para atender o público infanto juvenil. Mais tarde, portanto, o decreto foi 

alterado e transformado no Código de Menores de 1927.  

Em 1927 foi instituído o Código de Menores, visando consolidar a assistência e 

proteção aos menores. No que se refere a adolescentes em conflito com a lei, ficou definido 

que este, quando aplicado a pena, poderia ser internado ou ter a aplicação de pena de 

liberdade vigiada e ter-se-ia processo e espaço prisional diferente do adulto. Ficaria a cargo do 

juiz decidir qual encaminhamento deveria ser feito; ele se embasaria na índole da criança e do 

adolescente para fazer tal encaminhamento (BRASIL, 1927). O que se propunha com o 

Código de Menores era a responsabilização do Estado para a criação de estratégias de 

proteção para crianças e adolescentes. 
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Depois da promulgação deste Código, no Paraná, foram fundados mais três 

estabelecimentos para o público infanto juvenil, mas desta vez, esses espaços eram destinados 

também para os jovens delinquentes. Das três, duas unidades ficavam na região de Curitiba, 

sendo a Escola Rural Carlos Cavalcanti e a Escola de Reforma da Granja do Canguiri, em 

Piraquara, e a terceira ficava na região de Paranaguá, mais especificamente na Ilha das 

Cobras, sendo a Escola de Pescadores Antônio Serafim. De acordo com Costa e Kovalski 

(2018), todas essas escolas tinham o trabalho como principal método disciplinador e 

reintegrador do jovem. 

Os serviços anteriores – destinados para a população infanto juvenil de rua ou 

delinquente em Curitiba – foram reorganizados a partir destes três serviços. O Instituto 

Disciplinar e a Colônia Infantil foram incorporados à Escola Rural Carlos Cavalcanti 

(FIGUEIREDO; FREIRE, 2014). Na década de 40 a 60, a região de Curitiba continuou a ter 

um aumento demográfico significativo. Logo, a situação das crianças e adolescentes tornava-

se cada vez uma demanda para a gestão pública. Segundo Micali (2009), o entendimento era 

de que algo deveria ser feito, pois o governo do Paraná, em continuidade ao discurso nacional, 

entendia a criança como o futuro e, portanto, deveria ter especial atenção para esse grupo. 

Em 1955, a Escola de Pescadores Antônio Serafim foi fechada, pois havia inúmeras 

denúncias de violência no local, além das constantes fugas dos adolescentes. O lugar e a 

situação estava um caos, e o governo optou por fechá-lo e enviar os adolescentes para outros 

estabelecimentos que atendiam os menores no Paraná, sendo um desses lugares a Escola de 

Reforma da Granja do Canguiri, que aumentou consideravelmente o público atendido 

(MICALI, 2009).  

Em 1956, a Escola de Reforma da Granja do Canguiri foi destinada aos jovens 

infratores. Embora seu nome tenha mudado para Escola Correcional do Canguiri, Micali 

(2009) discorre que na prática isso não aconteceu; ou seja, este espaço ainda recebia crianças 

e adolescentes que não haviam praticado atos infracionais. 

As ações do governo não pareciam suficientes para atender os menores em situação 

irregular. Assim, a solução foi aumentar o número de instituições para atender as crianças e 

adolescentes desvalidos e delinquentes (MICALI, 2009). 

Para a autora, fruto dessa proposta, em 1960, inicia-se a construção de outro local para 

receber os infantes e os adolescentes: a Escola para Menores Professor Queiroz Filho. Este 

estabelecimento foi construído no Complexo Penitenciário Estadual, pois lá já havia outros 

serviços estaduais, tais como a Colônia Penal Agrícola de homens e mulheres, o Hospital 

Psiquiatra e o Leprosário; o local também ficava próximo à Escola de Reforma do Canguiri.  
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A proposta de dispor de mais serviços para o público infanto-juvenil não era 

pioneirismo do Paraná. O estado estava em consonância com a política nacional, que neste 

período da década de 60, já havia instituído o Serviço Nacional de Assistência a Menores – 

SAM. 

Segundo Faleiros (2009) em âmbito nacional, criaram serviços para atendimento aos 

menores, formando, assim, um sistema nacional aos menores composto pelos seguintes 

órgãos: Conselho Nacional de Serviço Social, Departamento Nacional da Criança, Serviço 

Nacional de Assistência a Menores (SAM) e Legião Brasileira de Assistência. 

O Serviço Nacional de Assistência a Menores, que inicialmente tinha a finalidade de 

orientar a política pública para infância, em 1944 passou por uma reorganização a partir do 

decreto-lei nº 6.865, sendo vinculado ao Ministério da Justiça. Após isso, passou a ter 

atribuições desde prestar o serviço de abrigamento, até o de fiscalizar outras instituições que 

atendem crianças e adolescentes (BRASIL, 1944). O SAM era um serviço federal, que 

embora não fosse instalado na capital paranaense, estabelecia diretrizes para os demais locais 

do país que prestavam serviços às crianças e adolescentes em situação irregular.   

Acompanhando as propostas nacionais, na década de 60, o governo do Paraná criou o 

Instituto de Atendimento ao Menor (IAM). Este órgão governamental era responsável por 

estabelecer uma política exclusiva para acompanhar, fiscalizar e executar os serviços aos 

menores.  

De acordo com Micalli (2009), nos quatros anos subsequentes da criação do IAM, os 

SAMs foram alvos de críticas em virtude dos serviços prestados e das situações de 

violência(s) que ocorriam nestas instituições. Até que em 1964, passaram a compor a 

Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM), cuja proposta era implantar uma 

política pública para os menores, buscando conferir a eles bem-estar. Caberia à FUNABEM, 

nestes moldes, realizar estudos e propor soluções para os problemas sociais que colaboravam 

para a situação de vulnerabilidade dos menores, fiscalizar as entidades que executavam a 

política de atendimento e visar políticas de integração do menor abandonado à comunidade, à 

família. Faria parte da FUNABEM, representantes de vários serviços, tais como a Legião 

Brasileira de Assistência, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Conselho Federal 

dos Assistentes Sociais, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e Industrial, 

Associação Brasileira de Crédito Agrícola Rural, a Conferência dos Religiosos do Brasil, 

entre outras (BRASIL, 1964). 

Para Faleiros (2009), a proposta da Fundação não condizia com a do novo regime 

nacional. Em vista disso, os propósitos da FUNABEM foram modificados. A escrita 
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permaneceu a mesma, mas a execução tinha que se alinhar ao olhar do regime vigente – o 

militar. A FUNABEM passa então a ter caráter autoritário, servindo mais como um órgão 

para o controle social e justificando-se como instrumento da segurança nacional.  

O governo do estado do Paraná, segundo Micali (2009), decidiu, na época, não mudar 

a nomenclatura dos seus estabelecimentos e nem o nome da política destinada aos menores – 

o Instituto de Atendimento ao Menor – mas adequaria, no que fosse necessário, suas ações 

para atender às diretrizes nacionais.  

No ano de 1965, começou a funcionar a Escola para Menores Professor Queiroz Filho, 

em Piraquara. Sua construção havia se iniciado em 1960, já destinada ao acolhimento dos 

jovens infratores. Tal estabelecimento começa a receber os menores infratores da Escola 

Correcional do Canguiri e os adolescentes da Escola de Pescadores Antônio Serafim 

(MICALI, 2009). 

Costa e Kovalski (2018), afirmam que a Escola para Menores Professor Queiroz Filho 

era a única do Paraná a receber adolescentes em conflito com a lei. Assim sendo, ela recebia 

adolescentes de todo o estado. Essa situação perdurou por muitos anos, até 1998, quando da 

promulgação do ECA.   

A política para criança e adolescente foi por muito tempo centralizada na capital, e tão 

somente veio a se descentralizar a partir da década de 1970, com a criação de serviços de 

assistência nas demais regiões do estado. As instituições para abrigamento de jovens em 

conflito com a lei começaram a ser criadas no interior do estado a partir de 1998, quando, ao 

mesmo tempo, foi criado na cidade de Foz do Iguaçu um novo local destinado a acolher estes 

adolescentes (COSTA; KOVALSKI, 2018).   

Apesar das novas propostas para atender as crianças e adolescentes em situação 

irregular, o cenário pouco havia mudado. As crianças ainda estavam em situação de rua e 

continuavam a delinquir. Buscando obter mais informações, a nível federal, sobre a situação 

no ano de 1975, é criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, cujo objetivo 

segundo Faleiros (2009) era investigar “o problema da criança e do menor carentes no 

Brasil” (FALEIROS, 2009, p. 68. Grifo nosso). Nesta CPI, para Faleiros (2009), dois pontos 

na área da infância e juventude no Brasil são colocados em evidência. Primeiro, a 

investigação denota – a nível nacional – a falta de cuidado, a inexistência de políticas e 

carência de atenção afetiva para as crianças e adolescente brasileiros. Para a autora, ao expor 

essa situação, o relatório da CPI assumiu um caráter denunciativo relativo aos problemas 

sociais que atingiam a infância brasileira, a propor, à vista disso, a reestruturação do Código 

de Menores (FALEIROS, 2009). O segundo ponto está relacionado à proposição do estudo da 
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realidade da infância brasileira, mais especificamente ao fato de se estabelecer uma distinção 

entre menor e criança enquanto categorias distintas. O menor era aquele considerado 

delinquente, autor de ato infracional. E criança, aquela que fora abandonada. Essa distinção 

colaborou para estigmatizar ainda mais os adolescentes autores de atos infracionais 

(FALEIROS, 2009). 

A partir do que foi exposto no relatório da CPI, na perspectiva de Faleiros (2009) 

buscou-se traçar uma proposta de política preventiva. Por efeito, em 1979 foi sancionado o 

Novo Código de Menores, no qual foi proposta a assistência, proteção e vigilância a menores. 

Esse código, mais breviloquente, manteve a doutrina da situação irregular e os 

encaminhamentos para os adolescentes autores infracionais. Segundo Faleiros (2009), embora 

o Novo Código trouxesse uma proposta cuja finalidade fosse cuidar dos menores em situação 

irregular, na prática o cenário permaneceu o mesmo. E quanto à FUNABEM, a proposta 

educativa não se fez efetiva, sequer promoveu a integração adolescente e sociedade. 

Os estabelecimentos do Paraná, apesar de não receberem o nome de Fundação, 

seguiam os mesmos parâmetros. Da mesma forma, os espaços de abrigamento desta 

população juvenil eram marcados pela violência feita em nome da disciplina e da educação, a 

fim de prover a vida social e a reintegração do menor (MICALI, 2009; COSTA; KOVALSKI, 

2018). 

Com o fim da ditadura e a redemocratização, o país passou por um novo cenário, no 

qual se buscou uma valorização da democracia e dos direitos humanos, visto que no regime 

anterior, muitas pessoas foram torturadas e seus direitos civis foram violados (RIZZINI, 

2008). 

Conforme a abertura do espaço para debates sobre direitos humanos foi proposto, por 

meio de movimentos sociais, rediscutir questões pertinentes à infância e juventude, alinhando-

se aos debates sobre direitos humanos. Esses movimentos apresentaram algumas propostas de 

mudança na legislação e também na política destinada ao público infanto-juvenil, embasando-

se nas discussões internacionais mais recentes da época e tendo como instrumentos 

orientativos as Regras de Beijing de 1985, Diretrizes de Riad de 1988 e Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças de 1989 (FALEIROS, 2009). 

Para Morelli (1996) e Faleiros (2009) esses movimentos sociais se mostraram 

extremamente importantes na construção do ECA, em 1990. Dois grupos tiveram destaque 

durante o processo, sendo eles: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e a 

Pastoral do Menor. Por meio dos debates que impulsionaram, esses grupos conseguiram 

acrescer à Constituição de 88, um Capítulo referente ao público infanto juvenil – Capítulo VII 
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– Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso8, estabelecendo-se uma série de 

prescrições para os cuidados que o Estado e a sociedade deveriam assumir junto às crianças e 

aos adolescentes. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, os debates continuaram, até que 

em 1990, foi promulgado o ECA, cuja legislação – pautada na doutrina da proteção integral – 

foi direcionada a todo o público infanto-juvenil, de modo a situá-los como sujeitos de direito, 

conforme o texto exposto em seu artigo 3º:  

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. (Brasil, 1990, 

n.p.) 

 

Com isso, o ECA, trazia a proposta de romper com o paradigma da criança e 

adolescente como objetos de proteção, colocando-os como sujeitos de direitos. Isso é 

importante à medida em que os convida a participar da elaboração e dos encaminhamentos 

das políticas que afetam o público infanto-juvenil.  

No âmbito das políticas públicas, o ECA apresentou as diretrizes para a construção e 

reorganização de uma política voltada a essa doutrina integral, abordando temas como 

educação, saúde, trabalho, esporte, cultura, lazer, medidas socioeducativas, entre outros. Com 

a perspectiva de que as políticas pudessem ser fiscalizadas, debatidas e repensadas 

continuamente a fim de assegurar os direitos das crianças e adolescentes, cria-se os órgãos de 

controle social, como os conselhos nacionais, estaduais e municipais (BRASIL, 1990). 

Com a mudança da legislação e do governo – a ocorrer no fim da década de 80 e início 

da década de 90 – a FUNABEM teve seu nome modificado, passando a ser denominada de 

Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescência (CBIA). Diante disso, Faleiros 

(2009) explica que buscou-se abandonar o termo Menor, utilizado até então, vez que o mesmo 

estigmatizava o público atendido pelo código anterior, embasado na doutrina da proteção 

irregular. A partir de então, passou-se a promover o uso dos termos crianças e adolescentes, 

também utilizados no ECA para se referir ao grupo de pessoas com idade abaixo de 18 anos. 

Todas essas mudanças ocorridas no Brasil, refletem também nos estados. A exemplo, 

entre 1967 até 1971, no Paraná, houve a criação de Núcleos Sociais em algumas cidades, tais 

 

8 Cabe lembrar novamente que em 2010, mudou-se, por meio da Emenda Constitucional nº 65, o Capítulo de - 

Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso para Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do 

Idoso. 
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como União da Vitória, Ponta Grossa, Porecatu, Maringá e Cruzeiro do Oeste. Essas cidades, 

que começaram a prestar serviços para a infância e adolescência e a seus familiares, passaram 

a receber verbas estaduais como modo de promover e fomentar os trabalhos dos núcleos 

(MICALI, 2009). 

Na década de 1970, foi criada a primeira unidade destinada a receber somente meninas 

autoras de atos infracionais; esta recebeu o nome de Yvone Pimentel e localizava-se na cidade 

de Curitiba. Nesse mesmo período, ocorreu em Ponta Grossa um evento para discutir assuntos 

pertinentes à infância e adolescência no Paraná. Criou-se, em diversas regiões do estado (por 

influência de um estudo realizado por um grupo de pesquisadores da cidade de Rio Negro), os 

Centros de Estudos do Menor e Integração com a Comunidade (CEMIC). Em Curitiba foi 

fundado o Centro de Estudos e Diagnóstico e Indicação de Tratamento (CEDIT) e o Serviço 

de Recepção e Triagem (SETREM). Todos esses órgãos visavam prestar um serviço à 

infância e adolescência, fosse por meio de pesquisas, atendimento direto, ou ambos (MICALI, 

2009; FREIRE, 2013). 

Ainda na década 70, foram criadas as Lojas do Jovem do Instituto de Atendimento ao 

Menor (JOVIAM’s) – lojas que faziam a exposição e vendiam os produtos confeccionadas 

pelos jovens acolhidos (MICALI, 2009). No âmbito da justiça, foi criada uma vara especifica 

para atender os adolescentes autores de atos infracionais e, em Curitiba, começou-se a 

executar a medida de Liberdade Assistida (MICALI, 2009). Ao final da década, além dos 

Núcleos Sociais, foi implantado em Ponta Grossa, Pato Branco, Cascavel, Jacarezinho, 

Londrina, Maringá e Umuarama, escritórios do Instituto de Atendimento ao Menor (IAM) 

(MICALI, 2009). 

Na década subsequente, 1980, o IAM transformou-se na Fundação de Ação Social do 

Paraná (FASPAR). A Fundação possuía a mesma função do Instituto, qual seja: organizar, 

executar e fiscalizar as políticas para a infância e juventude. Outra mudança que ocorreu neste 

período foi a alteração do nome da Escola para Menor Professor Queiroz Filho, que passou a 

ser denominada como Unidade Social Professor Queiroz Filho (COSTA; KOVALSKI, 2018; 

FREIRE, 2013). 

Em meados de 1990, após a promulgação do ECA, a Unidade Social Professor 

Queiroz Filho passou a ter o nome de Unidade Oficial Educandário São Francisco. Também 

nesse decênio, na área da Justiça, criou-se o Serviço Auxiliar da Infância (SAI), responsável 

por executar a medida socioeducativa de liberdade assistida. A FASPAR deixou de existir e 

em seu lugar foi colocado o Instituto de Ação Social do Paraná (IASP) (COSTA; 

KOVALSKI, 2018; MICALI, 2009). 
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O IASP passou a ser o órgão executor da medida socioeducativa no estado do Paraná. 

O Instituto fez algumas mudanças no modelo de atendimento socioeducativo existente até 

então, propondo a criação de unidades em outros lugares do estado e a implementação, no 

trabalho junto aos adolescentes, de um Plano Personalizado de Atendimento (PPA).  

Quando da prática desta nova proposta, foram criadas, no fim da década de 1990, 

outra unidade em Foz do Iguaçu e em Londrina. Posteriormente, nos anos 2000, outras 

começaram a ser construídas em novas cidades. Cabe frisar que inicialmente, tais unidades só 

atendiam a medida de internação provisória; já as medidas de internação, por sua vez, eram 

cumpridas na Unidade Oficial Educandário São Francisco, em Piraquara.  

Micali (2009) disserta que os encaminhamentos para esta unidade se tornavam cada 

vez mais frequentes, e o espaço não suportava a grande quantidade de adolescentes. Além 

disso, mesmo com a promulgação do ECA, as unidades de internação ainda conservavam o 

caráter autoritário e violento, culminando, em 2004, na pior rebelião registrada no Paraná. 

Neste ato, sete adolescentes foram brutalmente mortos por outros adolescentes. A situação 

exigiu uma ação do Estado que, a princípio, havia finalizado a construção das unidades em 

andamento e construiu novas unidades. Tal fato também contribuiu para a efetivação de 

algumas mudanças nos encaminhamentos com relação ao cumprimento das determinações 

judiciais, e assim, as unidades de acolhimento que recebiam adolescentes apenas em situação 

de internação provisória passaram a executar a medida de internação. 

No contexto dos anos 2000, existiam 11 Unidades Socioeducativas (USE) no interior 

do estado do Paraná: em Ponta Grossa, Pato Branco, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Foz do 

Iguaçu, Toledo, Londrina, Campo Mourão, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Os serviços ali 

executados deveriam seguir as regulamentações estabelecidas pelo ECA e as normativas do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) (COSTA; 

KOVALSKI, 2018). 

Em 2009, o IASP deixou de existir, e as medidas socioeducativas passaram a ser 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude (SECJ). Em 2011, as 

competências da SECJ foram assumidas pela Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social (SEDS). Em 2014, houve uma nova reordenação e as medidas 

socioeducativas de privação e restrição de liberdade deixaram de ser responsabilidade da 

SEDS, e passaram a ser competência da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos 

Humanos (SEJU) 9, sendo que dentro deste órgão, a pasta responsável pelas medidas 

 

9 Em 2019, com o reordenamento do governo, a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos 

passou a ser denominada de Secretaria da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF. 
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socioeducativas de internação e semiliberdade ficava a cargo do Departamento 

Socioeducativo (DEASE); que até o ano de 2021 ainda é o responsável pelas medidas no 

Paraná (COSTA; KOVALSKI, 2018). 

Os Centros Socioeducativos (CENSEs) surgiram juntamente com os estabelecimentos 

de abrigamento para crianças e adolescentes em situação de rua, na forma de estabelecimentos 

asilares, e depois correcionais, até se constituírem tal como os conhecemos hoje. Como 

inicialmente não havia separação das demandas, crianças e adolescentes eram colocados nos 

mesmos espaços. Com movimentos sociais fundados em propostas pautadas no higienismo e 

mais tarde nos direitos humanos, vão se estruturando espaços específicos voltados aos 

adolescentes em conflito com a lei. O nome desses estabelecimentos foi mudando: escola, 

casa de correção, fundação casa, até chegarmos aos centros socioeducativos. É importante 

destacar que na legislação não se encontra o termo centro socioeducativo, mas sim unidade de 

socioeducação. 

As mudanças nos nomes não refletem mudanças significativas nas práticas até então 

executadas, uma vez que os lugares foram permanecendo os mesmos, nos mesmos locais, 

circunscritos por uma mesma estrutura. Alguns lugares implementaram determinadas 

modificações, outros nem tanto. Já na execução da medida, ainda é possível identificarmos 

traços da cultura de autoritarismo e da segregação do adolescente. Nessa conjuntura, a 

internação passa a ser, em muitas situações, a primeira medida a ser aplicada e não a última, 

como é possível e deveria ser em muitos casos. 

 

1.2.1 Paradigmas da política para a infância e adolescência no Brasil 

 

Explanamos no tópico anterior, sobre como foi se estruturando as políticas para 

infância e adolescente até chegar como está organizada atualmente, agora, propomos a 

reflexão sobre os paradigmas que embasaram e ainda estão presentes nas políticas.  

Para Benelli e Costa-Rosa (2012), a política da infância e adolescência está estruturada 

em seis paradigmas. O primeiro da Caridade Cristã, o segundo da Promoção Humana, o 

terceiro Filantrópico e higienista, o quarto do Clientelismo Assistencialista, o quinto Política 

de Estado e o último do Sujeito Cidadão.  

Entendendo por paradigma por “um modelo estruturado dialeticamente, dotado de 

uma organização interna coerente e necessário, cujos elementos constituem um todo 

harmônico e inteligível” (BENELLI; COSTA-ROSA, 2012, p. 613), os autores concebem um 

conjunto de elementos a delinear e estruturar o modo de funcionamento de algo. Assim, 
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pautados nessa perspectiva, eles buscaram entender a construção das políticas públicas para a 

população infanto-juvenil.  

O primeiro paradigma – Caridade Cristã –, para Benelli e Costa- Rosa (2012), está 

embasado em uma perspectiva religiosa, permeada por boas práticas cristãs e amor ao 

próximo. Se prega que cabe ao bom cristão fazer boas obras, ajudar o seu próximo que se 

encontra em situação de necessidade corporal e/ou espiritual. Cabe ao ser humano auxiliar 

nessas demandas. No campo da necessidade corporal, a ajuda virá por meio da materialidade, 

comida, vestimenta, acolhimento estrutural. No campo da espiritualidade, a ajuda ocorrerá por 

meio de orientações, instruções e aconselhamentos. Ser benevolente. O propósito das ações é 

agradar a Deus e obter um lugar no reino do céu. Nesta visão de mundo, a moralidade do que 

é certo e errado aos olhos da religião se sobressai. Pauta-se em uma ideologia conservadora e 

culpabiliza o sujeito pela sua condição. Nesse paradigma, crianças e adolescentes são 

concebidos como pessoas que devem ser orientadas, que são objetos de atenção, de tutela. E 

as consequências dessa estrutura são  

 

[...] assujeitamento, alienação sociopolítica, a consciência ingênua diante da 

realidade, ocultando a exploração da classe trabalhadora pelo capitalismo, 

escamoteando a luta de classes fomentando a harmonia social por meio de 

estratégias assistenciais paliativas individuais e focalizadas. (BENELLI; 

COSTA-ROSA, 2012, p. 620) 

 

Ou seja, esse modo organização não possibilitaria a emancipação do sujeito, vez que 

há uma manutenção das posições sociais e ainda recaí sobre o indivíduo toda a culpa pela 

posição que ocupa.  

O segundo paradigma – Filantropia –, é pautada em uma visão de mundo do “amor à 

humanidade” (BENELLI; COSTA-ROSA, 2012, p. 621), a se constituir como uma forma de 

ajudar o outro por meio de auxílios pecuniários. Por meio do jargão “responsabilidade social”, 

angariavam-se recursos financeiros doando-os para programas, estabelecimentos, ou ainda, 

fundando entidades responsáveis por desenvolver atividades de cunho social. Tem-se a ideia 

de que é preciso trabalhar com as populações pobres para adaptá-las às regras dominantes. A 

ociosidade é tida como vadiagem, e é necessário ensinar ao pobre a importância do trabalho. 

A criança e o adolescente pobre, estão em perigo de se tornar delinquentes se não forem 

assistidos, controlados e doutrinados ao trabalho. Como consequência, temos a alienação das 

estruturas sociais dominantes, o ocultamento da exploração da classe trabalhadora e a 

culpabilização da pobreza no indivíduo. 
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O terceiro paradigma – Promoção Humana –, os autores a compreendem como uma 

reedição do paradigma da caridade. Ela propõe ações embasadas na solidariedade, atrela-se à 

religião e aos direitos humanos. O cristão deverá olhar o outro como seu irmão, e deverá 

também, por meio das bases religiosas, promover o desenvolvimento humano. A partir de 

uma proposta de trabalho voluntário, educa-se o ser humano para a vida em sociedade, pois é 

dever do homem ajudar ao próximo no processo do desenvolvimento. Assim, como os 

paradigmas anteriores, tem uma visão individualista dos problemas sociais. As crianças e 

adolescentes precisam ser protegidos, tutelados e orientados. O que decorre disso é o 

assistencialismo e a consequente subordinação de pessoas.  

O paradigma quatro – Clientelismo Assistencialista –, concebe o pobre como cliente 

do Estado, e o poder público lhe presta assistência. Essa assistência acontece por meio de 

instauração de programas sociais da Assistência Social. Embasada numa lógica 

patrimonialista do Estado, na qual privado e público se integram, visto que o dinheiro público 

serve de subsídio para interesses privados. O poder público é palco para a politicagem, a qual 

vê nos pobres um meio de angariar votos e atingir seus interesses privados. Este paradigma 

compreende as ações do Estado como ajuda ao pobre, tal qual um favor. As crianças e 

adolescentes são objetos de marketing dessa politicagem, que vende a imagem de boas 

pessoas e se preocupa com os problemas sociais. Dessa forma, consegue manter na sua 

posição. O efeito dessa prática paradigmática é a promoção da subordinação dos pobres e 

controle deles (BENELLI; COSTA-ROSA, 2012). 

O quinto paradigma também se associa à Assistência Social, de modo a colocá-la 

como uma política de Estado. Fundamentada nos preceitos da Constituição Federal, entende a 

Assistência como um direito, cuja função é proteger e prestar serviços à população 

desfavorecida economicamente. Possui um discurso permeado de práticas emancipatórias, 

mas no âmago de sua proposta está a adaptação do pobre às normas existentes. Tem uma 

ideologia conservadora e progressista, apontando para o sujeito como senhor de sua vida, 

sendo ele o dono de suas ações, bem como as condições nas quais se encontra é de sua total 

responsabilidade. Com isso, naturaliza os problemas sociais, individualizando-os. Ainda que 

tenha propostas interessantes, acesso aos direitos estabelecidos na Constituição, promoção de 

programas para desenvolvimento de habilidades, prestação de atendimento por profissionais e 

integração dos saberes, as ações têm caráter assistencial, e não há a promoção de uma 

perspectiva crítica tanto para os profissionais, quanto para os atendidos.  

O último paradigma, na visão dos autores, é um caminho interessante. Pauta-se na 

lógica do Sujeito Cidadão, cuja proposta é promover uma visão crítica sobre os problemas 
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sociais, buscar superar os paradigmas anteriores por meio da ideia de uma metodologia 

dialética marxista e promover espaços de diálogos e reflexões. O sujeito atendido é realmente 

visto como um cidadão de direitos: ele pode e deve falar. O trabalho das políticas públicas, 

em especial da Assistência Social, é o de buscar com a comunidade atendida meios de 

superação da lógica capitalista de inclusão e exclusão social. Busca-se a transformação social, 

de forma a entender as pessoas como cidadãos.  

O estabelecimento destes paradigmas tem sido uma ferramenta bastante importante 

para compreendermos a elaboração das políticas para o público infanto juvenil. Podemos 

vislumbrar sua presença na legislação e nas propostas de atendimento às crianças e aos 

adolescentes em certos períodos. Entretanto, cabe salientar que, conforme acompanhamos a 

construção dos programas para a socioeducação, podemos perceber certa tensão entre esses 

paradigmas nas práticas sociais. Percebemos que eles ainda estão presentes em nosso 

cotidiano, se atualizando, se apresentando com novas roupagens.  

 

1.3 Do estabelecimento CENSE (o que é e para que serve?)  

 

Como apontado nos tópicos anteriores, os Centros Socioeducativos surgem a partir da 

promulgação do ECA, entretanto, antes do Estatuto, estes estabelecimentos já existiam, mas 

eram conhecidos como Casas Correcionais, Escolas de Reformas, Fundações Casas. Além dos 

nomes, se configuravam de modo diferente, acolhendo crianças e adolescentes 

indiscriminadamente. Atualmente, os CENSEs são destinados, especificamente, para os 

adolescentes autores de atos infracionais. 

Para autores como Goffman (1974), Feitosa (2011), Benelli (2014), Zanella e Lara 

(2018) historicamente, os estabelecimentos de privação de liberdade surgem para atender uma 

demanda social, qual seja, de separar aqueles que atentam contra os bons costumes, limpar os 

espaços públicos, fornecer um local para abrigar a população que está em situação de rua ou 

em risco, disciplinar, modelar para o trabalho, entre outros. Entretanto, essas finalidades não 

se esgotam em si, pois ao mesmo tempo em que disciplina, também segrega o sujeito, 

retirando-o dos espaços públicos. Nesse sentido, o que muda em cada momento histórico é o 

foco que se dá para essas instituições.  

Para Goffman (1974) e Benelli (2014), os estabelecimentos de privação de liberdade 

são dispositivos de controle social, servindo, em alguns casos, como depósito humano. Para 

Benelli (2014), estes locais só se mantêm em nossa sociedade pois vivemos em um modelo 

disciplinar, de vigilância extra e intramuros. Atualmente, esses locais têm como finalidade 
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suprir uma demanda de atendimento determinada legalmente. Assim, os Centros 

Socioeducativos se constituem como locais que abrigam os adolescentes autores de atos 

infracionais. São, pois, órgãos executores da medida socioeducativa de internação, internação 

sanção e acautelatória de internação provisória.  

Para atender a clientela e atingir tais objetivos da medida, os CENSEs contam com 

uma estrutura física e uma equipe de profissionais, que são os executores da política pública 

de socioeducação (PARANÁ, 2018). Segundo Paraná (2018) o trabalho a ser desenvolvido 

por essa equipe deverá assegurar que os adolescentes ali internados tenham seus direitos 

fundamentais garantidos, tais como escolarização, saúde, lazer, entre outros; conforme 

estabelece as normativas nacionais e internacionais. Além de que, devem trabalhar junto ao 

adolescente o processo de responsabilização em relação ao ato infracional cometido 

(PARANÁ, 2018). 

O desenvolvimento do trabalho deverá levar-se em conta que a medida socioeducativa 

tem caráter pedagógico e não punitivo. Se busca “educar para o convívio social” (PARANÁ, 

2018, p. 54), promovendo ações que façam o sujeito refletir sobre suas escolhas para que ao 

sair, estabeleça relações positivas, consiga dar continuidade aos projetos elaborados a partir 

de sua experiência no CENSE, como continuar os estudos, buscar qualificação profissional 

por meio de cursos, cuidar de sua saúde, não se envolver com atividades ilícitas, etc. 

(PARANÁ, 2018). 

O caderno que discorre sobre o Programa De Atendimento Socioeducativo Do Estado 

Do Paraná, explica que uma série de ações devem ser desenvolvidas com o adolescente. 

Assim, buscam sua formação educacional e profissional, o adolescente irá ser assistido por 

uma assistente social, psicólogo, pedagogos, terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro, 

técnicos de enfermagem e agente de segurança socioeducativo. Esses serão os profissionais 

responsáveis por auxiliar o adolescente a atingir os objetivos propostos, para que ele esteja 

apto ao convívio social. Há outros profissionais, como agentes administrativos, o diretor e 

vice diretor, os auxiliares de serviços gerais e o motorista, que também irão acompanhar este 

desenvolvimento. No entanto, a função desse segundo grupo está mais voltada à organização 

e manutenção da unidade, para que o trabalho com o adolescente tenha condições de ser 

executado. 

No texto, está ainda que essas ações que serão desenvolvidas com o adolescente têm 

por objetivo a “emancipação humana, capaz de suscitar um novo projeto de vida para os 

adolescentes, baseado em valores éticos e na participação social” (PARANÁ, 2018, p. 55). 

Todavia, para o desenvolvimento do trabalho, faz-se necessária a construção de um vínculo 
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com o adolescente, propiciando uma atmosfera acolhedora no espaço institucional, 

viabilizando uma relação de confiança e favorecendo a abertura do adolescente para o 

desenvolvimento do trabalho socioeducativo (PARANÁ, 2018). 

Segundo Paraná (2018), para atingir os objetivos propostos pela medida 

socioeducativa, faz-se necessário o esforço de ambos os lados, profissionais e adolescentes. A 

família também é fundamental no processo, pois será o suporte para o adolescente tanto no 

momento da internação, quanto fora da unidade, de forma a reiterar os compromissos por ele 

assumidos no decorrer do seu processo formativo. O profissional acompanhará o adolescente 

e proporcionará espaços de escuta e diálogo para com a família do mesmo, visando realizar 

um acolhimento, realizar encaminhamentos, fazer orientações e manter a família próxima da 

medida socioeducativa, afim de que auxilie no objetivo desta, qual seja, responsabilização do 

ato, reflexão sobre sua conduta, construção de novas formas de relacionar-se e manutenção de 

todos esses aspectos (PARANÁ, 2018). 

De acordo com Paraná (2018), o processo formativo é o percurso da medida 

socioeducativa referente ao adolescente. Cada unidade irá estruturar de que modo se 

desenvolverá esse percurso, tendo em vista o mesmo objetivo: sempre trabalhar com o 

adolescente a partir de uma reflexão sobre seus atos, traçando um projeto de vida que rompa 

com o histórico infracional. A orientação do Programa Estadual de Atendimento 

Socioeducativo é que se estruture o processo formativo do adolescente em fases, 

possibilitando que o adolescente e o profissional identifiquem – dentro do processo da medida 

socioeducativa – em que nível está seu desenvolvimento. Isso servirá de parâmetro para as 

avaliações em relação ao adolescente, ensejando na sua saída da unidade (PARANÁ, 2018). 

A leitura do Programa de Atendimento Socioeducativo do Paraná aponta a 

importância de um trabalho em conjunto, profissionais, adolescente e família para se atingir o 

objetivo da socioeducação, traz o vínculo como um elemento da proposta de trabalho, que 

será desenvolvida dentro do estabelecimento. Portanto, a proposta é de um trabalho 

socioeducativo dentro de um espaço fechado onde a construção do vínculo, o processo 

formativo e a proposta pedagógica se configurarão, inicialmente, dentro da instituição, para 

depois o adolescente ter contato com a comunidade externa. 

Com a intenção de nortear o trabalho dos profissionais e atingir os objetivos da 

proposta socioeducativa, foram elaborados documentos que abordassem os fundamentos 

teóricos metodológicos da socioeducação paranaense. Os primeiros tratavam-se de cartilhas 

elaboras pelo IASP, e propunham um trabalho com base em uma educação social. Educar 

para o convívio em sociedade, de forma a promover espaços coletivos de diálogo que 
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visassem o bem coletivo. A proposta central era que a educação brasileira fosse formada por 

três pilares, sendo estes: educação geral (já existente), a tratar dos fundamentos teóricos de 

diversas áreas do conhecimento que seriam transmitidos nos estabelecimentos escolares; a 

educação profissional, incumbida de preparar as pessoas para o mercado de trabalho e 

universidades; e a educação social ou socioeducação, responsável por educar as pessoas para 

a cidadania e ensiná-las a conviver em sociedade (PARANÁ, 2010).  

A educação social proposta se baseia nas ideias de quatro pensadores; Anton 

Makarenko, Celestin Freinet, Paulo Freire e Antonio Carlos Gomes da Costa. Os quatros 

educadores propunham uma educação social por meio da qual fosse possível criar um espaço 

de trocas e de reflexão, almejando uma sociedade em prol do bem coletivo. Destes, os últimos 

dois eram brasileiros, e o último colaborou ativamente na construção do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e no Projeto do Conanda sobre a socioeducação, que mais tarde transformou-

se na lei 12.594/2012 (PARANÁ, 2010; BRASIL, 2012).  

Segundo Raniere e Mareschini (2013), o termo socioeducação no ECA foi proposto 

por Antônio Carlos, que participou também da elaboração dos documentos norteadores (à 

época e hoje) do processo socioeducativo no país. Antônio Carlos Gomes da Costa foi diretor 

de uma das unidades da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor – FEBEM, e buscou 

implantar sua proposta de educação social, ganhando visibilidade pelo trabalho 

desempenhado. Diante de seus feitos, foi convidado a colaborar na construção de materiais 

que instruíssem as práticas socioeducativas (COSTA, 1997). 

A proposta de Costa trazia a ideia de uma pedagogia da presença. Costa (1997) 

introduz a ideia de um trabalho pautado na presença do profissional na vida do adolescente, 

enquanto este estiver no cumprimento da medida; uma presença que se faz na ação 

socioeducativa. E isso se faz no cotidiano. 

Para o autor, era no cotidiano que a prática socioeducativa vai sendo desenvolvida, nas 

conversas orientativas, nas escutas, na expressão corporal, nesses detalhes que integram o dia 

a dia, o fazer profissional. Para Costa (1997), atentar-se a isso era uma das formas de perceber 

o processo educativo, de como respondemos aos adolescentes, ao ambiente, à socioeducação. 

Outra forma é a resposta do adolescente frente à postura profissional. O autor explica que 

“Um ‘bom dia’, um ‘vai com Deus’, um ‘boa noite’, um sorriso, um olhar cúmplice do 

educando são sinais velados que indicam ao educador o avanço do seu trabalho” (COSTA, 

1997, p. 36). 

O desafio dessa proposta de trabalho seria atenção ao cotidiano, o diálogo; a percepção 

que o trabalho vai além do que é funcional, que o profissional tem um papel social, ético-
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político naquele lugar, pois, muitas vezes, o trabalho em um centro socioeducativo ficaria na 

parte funcional, atenderia as demandas materiais do adolescente, faria ele acessar seus 

direitos, ser encaminhado para escola, saúde, espaços de cultura, confeccionar seus 

documentos. Aspectos fundamentais no trabalho, mas que por si só não garantiriam a ação 

socioeducativa. Isso só poderia acontecer no encontro, na presença do profissional com o 

educando (COSTA, 1997). 

Fazer-se presente seria algo que demanda uma busca diária. Diante disso, o autor 

acreditava ser possível a todos, desde que a pessoa se dispunha a fazer, tivesse compromisso, 

se implicasse, se envolvesse, percebesse a proposta de seu trabalho. Do contrário, teríamos 

educadores que dividiriam o espaço, não dialogariam com os educandos; que realizariam 

apenas sua obrigação funcional evitando situações que exigiriam uma postura para além do 

que se faz costumeiramente (COSTA, 1997). 

O autor propôs a díade proximidade-distanciamento no fazer profissional. Ele explica 

 

Por proximidade, o educador acercar-se ao máximo do educando, 

procurando identificar-se com a sua problemática, de forma calorosa, 

empática e significativa, buscando uma relação de qualidade. Por 

distanciamento, o educador afasta-se no plano da crítica, buscando, a partir 

do ponto de vista da totalidade do processo perceber o modo como seus atos 

se encadeiam na concatenação dos acontecimentos que configuram o 

desenrolar da ação educativa. (COSTA, 1997, p. 26) 

 

Noutras palavras, significa dizer que a proximidade poderia trazer um olhar sobre as 

dificuldades do adolescente, conhecer sua história, suas condições. Nesse aspecto, poderíamos 

pensar em criar vínculo? De antemão, respondo que sim, um vínculo que possibilite o diálogo 

e a compreensão do adolescente.  

Já o distanciamento, seria fazer o exercício de se afastar para refletir, de olhar para o 

cotidiano com estranhamento, como algo a se conhecer, a se indagar. Esse distanciamento 

facilitaria ao educador perceber além do que estaria sendo dito, pescar a não palavra, 

compreender o processo, refletir sobre a prática educativa. 

Sendo assim, a pedagogia da presença propunha um trabalho que se faria corpo a 

corpo, no diálogo. Tratando de estar com o adolescente e isso faria com que ambos estivessem 

no processo educativo. A proposta de Costa foi e é muito interessante, vez que o autor, além 

de apresentar esse modo de fazer e conceber o trabalho educativo, traz alguns 

questionamentos próprios do espaço institucionais. 

Com base nessa ideia, podemos encontrar no caderno “Práticas da Socioeducação” do 

Paraná (2010), uma das premissas da proposta socioeducativa atual. Vejamos: 
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A proposta político-pedagógica institucional dos centros defende uma 

AÇÃO EDUCATIVA EMANCIPADORA e HUMANIZADORA, que tem 

como pilares os seguintes pressupostos:  

o espaço para a prática de convivência; 

vinculação afetiva;  

o significado histórico-social do aprendizado; 

o desenvolvimento integral do adolescente. (PARANÁ, 2010, p. 45. Grifo 

nosso) 

 

Mais adiante, buscando explicar os pilares, encontramos  

 

A vinculação educativa é outro pilar da ação socioeducativa que exprime a 

relação humana com uma finalidade pedagógica. Este fundamento adquire 

importância frente aos vínculos frágeis e instáveis que boa parte dos 

adolescentes apresenta com as pessoas e instituições com as quais teve 

contato em sua vida. (PARANÁ, 2010, p. 46. Grifo nosso) 

 

Continuando a leitura, temos o papel do socioeducador:  

 

Em síntese, cabe aos profissionais que atuam com o adolescente em 

conflito com a lei: 

Colocar à disposição dos jovens o saber e a experiência pessoal que 

acumulou em sua trajetória de vida; 

Ajudar o adolescente a descobrir caminhos, a pensar alternativas e a revelar 

significados, colocando-se com facilitador 

desse processo; 

Estimular e apoiar seu desenvolvimento pessoal e social, criando 

oportunidades para manifestação de suas potencialidades; 

Conhecer e compreender a realidade de vida do adolescente, respeitando 

aceitando as diferenças individuais; 

Criar um ambiente de confiança, acolhimento e afeto; 

Conquistar o respeito do adolescente sem recorrer a palavras ofensivas, 

ironias, sarcasmos, cinismo e desqualificações; 

Propiciar um ambiente favorável à existência do individual 

dentro do coletivo. Cuidar do bem-estar da coletividade, sem 

ameaçar a expressão das individualidades; 

Conhecer seus limites e possibilidades, enquanto pessoa e profissional; 

Estabelecer limites, sem ser brusco, fazendo uso da palavra, relembrando 

regras para uma boa convivência e mostrando as consequências de sua ação; 

Fazer intervenções determinadas e específicas; ser firme ou chamar a 

atenção dos adolescentes, sempre que necessário; 

Perceber e entender a expressão das questões pessoais dos adolescentes sob 

as mais variadas formas; 

Situar-se no pólo direcionador da relação educador-educando, tendo clareza 

de sua função e competências; 

Refletir sobre os acontecimentos comuns do dia-a-dia, aprendendo com as 

próprias vivências e os próprios erros; 

Apoiar o adolescente no seu projeto de desenvolvimento pessoal e social, ou 

seja, nas relações consigo mesmo e com o outro. 
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Restabelecer a autoconfiança do adolescente, restituindo-lhe um valor no 

qual ele próprio já não acreditava; 

Compreender e acolher os sentimentos, as vivências e as aspirações do 

adolescente. (PARANÁ, 2010, pp. 53-54. Grifo nosso) 

 

Deste modo, o trabalho socioeducativo nos centros em questão também primaria pela 

vinculação estabelecida entre o profissional e o adolescente. Entendo isso como um dos 

caminhos para a socioeducação acontecer. O vínculo está sendo compreendido como parte do 

processo.  

No decorrer do caderno sobre a prática socioeducativa, abordam-se os aspectos que 

atravessam o desenvolvimento do trabalho, tais como a vulnerabilidade socioeconômica, 

responsável por levar o adolescente, muitas vezes, à criminalidade, “fornecendo-lhe” acesso e 

“oportunidade” para comprar bens materiais; as vivências de violências, que muitas vezes 

ocorrem no contexto familiar, mas também em outros espaços, como escolas que não o 

aceitam; e a estigmatização do adolescente. Esses são pontos que estariam presentes na 

prática profissional. Assim, deveria considerá-los no desenvolvimento do trabalho, dado que a 

perspectiva apresentada era a de que a partir da construção do vínculo que se permitiria o 

desenvolvimento de ações educativas (PARANÁ, 2010). 

É igualmente importante colocar que o trabalho socioeducativo deveria se desenrolar 

em uma série de ações, atendimentos, encaminhamentos, acesso a serviços, saúde, escola, 

lazer, cultura, profissionalização. O trabalho socioeducativo, portanto, aconteceria por meio 

dessas ações, fundamentado na proposta do vínculo, quer seja, buscar uma aproximação com 

o adolescente de forma a considerá-lo para além da burocracia institucional.  

Seguindo essa linha – e buscando atualizar os fundamentos teóricos metodológicos –, 

em 2018 o Departamento Socioeducativo, juntamente com seus colaboradores, elaborou 

novas cartilhas sobre o trabalho socioeducativo. Nestas, especificamente nos capítulos que se 

destinam a falar sobre as bases teóricas e metodológicas, as autoras Zanella e Consenti (2018) 

corroboram o que foi proposto nos cadernos anteriores, mas permeadas por uma visão mais 

crítica da situação, pontuando a contradição de se desenvolver uma ação emancipadora em 

um contexto de privação de liberdade.  

As autoras abordam sobre a importância de considerar os aspectos sociais, históricos 

culturais e econômicos no desenvolvimento do trabalho. Enfatizam também a necessidade de 

se atentar à história de vida do adolescente, bem como desconstruir a ideia de uma visão 

rotulada do adolescente, para que assim seja possível estabelecer esse vínculo. Pontos estes já 

abordados nos documentos anteriores. No entanto, os documentos atuais tendem a ter uma 
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visão mais crítica da situação, pontuando a contradição entre desenvolver uma ação 

emancipadora em um contexto de privação de liberdade.  

Zanella (2018) aponta que os profissionais devem atentar-se ao que serviu e serve as 

unidades de privação de liberdade histórica e social. Para a autora, os estabelecimentos 

privativos de liberdade surgem para atender a demanda de uma sociedade capitalista. Tendo 

em vista o fato desta sociedade mensurar tempo e dinheiro, a liberdade é compreendida como 

direito fundamental, assim, privar o sujeito de sua liberdade seria o meio para que pudesse 

ressarcir a sociedade pelo mal que ele fez, já que essa seria a forma de “pagar” pelo que fez. 

Além desse propósito, privar as pessoas pelos seus atos reprováveis transmite a mensagem 

para os outros sobre os modos de se viver em sociedade.  

Zanella (2018) traz outra reflexão ao seguir essa linha do viver em sociedade, a ação 

de privar o sujeito que cometeu um crime, ou no caso do adolescente, um ato infracional, 

também expõe a seguinte mensagem: temos nossos direitos, mas eles vão até um certo limite; 

o limite é o direito do outro. No entendimento da autora, a socioeducação propõe educar a 

partir desse viés, qual seja, de respeito ao outro; o direito do adolescente termina quando se 

esbarra no direito do outro.  

No decorrer dos escritos – fundamentos e cadernos –, é discorrido sobre como o 

trabalho se desenvolve, bem como as perspectivas nele envolvidas. O termo vínculo aparece 

de diferentes maneiras, seja para falar do vínculo do servidor com o estado, tratando o termo 

tal qual a relação que o profissional tem, se é servidor ou terceirizado; seja para falar vínculo 

como termo afetivo, explanando sobre as relações que o adolescente estabelece com a família; 

e, por fim, no que nos interessa, o vínculo enquanto relação entre socioeducador e 

adolescente. 

Nesses novos escritos, o vínculo não é um termo de destaque no que se refere ao 

trabalho socioeducativo, como foi proposto no caderno do IASP. Aqui ele aparece quando se 

discorre sobre o trabalho, e pode ser entendido como um elemento importante para o 

desenvolvimento do mesmo. Vejamos o capítulo sobre o Plano Individual de Atendimento – 

PIA, do qual Pereira e Gouveia (2018) expõe o seguinte: 

 

O estabelecimento de vínculos alicerça a criação de uma relação de 

compromisso entre a equipe, socioeducando e família, que pode redundar 

numa ligação mais humana e singular. O vínculo, quando criado, possibilita 

uma parceria, pautada pela sinceridade e responsabilidade, e permite que 

seja oferecido um atendimento que abarque as necessidades dos adolescentes 

e de suas famílias, assumindo caráter de equipe. Essa estará mais sensível à 

escuta atenta e à identificação de vulnerabilidades e riscos, possibilitando a 

construção de intervenções e encaminhamentos que realmente estejam de 
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acordo com as necessidades elencadas. (PEREIRA; GOUVEIA, 2018, 

p.189) 

 

O vínculo, desta forma, é compreendido como um elemento a mais para o 

desenvolvimento da ação socioeducativa. Embora não se fale de afetos propriamente ditos, ao 

falar de vínculo, fala-se da relação. Deste modo, entendemos que os autores tanto dos 

primeiros cadernos orientativos quanto do segundo, consideram que a relação entre 

socioeducador e adolescente é um ponto importante quando se pretende pensar a ação 

socioeducativa.  

Nesse ínterim, a proposta socioeducativa traz questões relacionadas ao vínculo no 

desenvolvimento do trabalho, de modo a pensar nessa perspectiva dos vínculos entre 

profissionais e educando, os quais colaboram para a produção de certos afetos, enquanto 

inviabiliza outros tantos. 
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CAPÍTULO 2- A RESPEITO DO AFETO 

 

No presente capítulo, discorremos sobre a noção de afeto pautando-nos em autores que 

organizaram suas ideias em torno da abordagem da psicologia histórico-cultural. Buscamos 

explicar como o afeto contribui para o desenvolvimento da subjetividade do ser humano, 

como está presente no cotidiano do sujeito e como se expressa nas relações. Nesse sentido, 

entendemos o afeto como elemento indissociável das relações humanas e fundamental para 

instituição/constituição do ser humano.  

No âmbito da psicologia, várias são as abordagens que tratam sobre a afetividade na 

vida do ser humano, mas compreendê-la como uma dimensão constituinte do ser humano não 

foram muitas. Das teorias psicológicas existentes, escolhemos a abordagem da psicologia 

histórico cultural para elucidar nossa concepção do afeto e sua relação com o 

desenvolvimento do homem. 

Dentre os autores que figuram no âmbito deste referencial teórico, destacamos o 

trabalho de Lev Semionovitch Vigotski (1876-1934), que buscou formular uma teoria que 

compreendesse o ser humano a partir de uma visão monista, isto é, uma psicologia que 

abordasse o homem integrando as dimensões do corpo, da mente e do sociocultural, até então 

pouco explorado na época. Dialogando com os estudos psicológicos da época10 – e 

enfrentando um período bastante complexo, uma vez que estava em uma sociedade que 

acabara de passar por uma revolução11 – Vigotski propôs uma teoria que compreendia o ser 

humano como produtor e produto da sociedade (SOUZA; ANDRADA, 2013). 

Apesar de o momento histórico no qual fundamentou suas formulações teóricas a 

respeito do desenvolvimento do ser humano ser diferente, isso quando em comparação ao que 

vivemos hoje, suas proposições ainda nos inquietam. Ele parte de uma perspectiva que 

entende o ser humano como um todo integrado, um ser que, ao mesmo tempo biológico, é 

psicológico, é social, é histórico; é capaz de transformar e ser transformado pela sociedade em 

que vive. 

No âmbito da psicologia sócio-histórica, não há uma definição certa sobre o que é 

afeto, talvez pela amplitude de sua utilização. Ao buscarmos a noção de afeto neste universo, 

 

10 No século XIX, a psicologia buscava se consolidar como ciência, a se pautar na visão de ciência da época, que 

era positivista. Diante disso, buscava, por meio de observações e experimentos, explicar os processos 

psicológicos e o desenvolvimento humano. As teorias até então existentes no século XIX e início do século XX, 

tinham dois vieses, ou eram naturalistas, ou mentalistas; não abordando, ignorando ou deixando de lado os 

elementos socioculturais na formação do ser humano (LUCCI, 2006). 
11 No início do século XX, na Rússia, ocorreu uma revolução que culminou na implantação do regime socialista. 

Com base nessa nova organização social, há a necessidade de uma nova teoria psicológica, que concebe o ser 

humano como fundador da sociedade ao mesmo tempo por ela se subjetiva (CUNHA; CUNHA; SOBRINHO; 

MORAES, 2010). 
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percebemos que os autores remetem afeto a um sistema afetivo, que inclui emoções e 

sentimentos, como também fazem referência aos processos de afetação, afetar e ser afetado 

pelo outro, pelo meio em que está inserido.  

De acordo Gomes (2008), em sua pesquisa sobre “O afetivo para a psicologia 

histórico-cultural: considerações sobre o papel da educação”, há pouca conceituação sobre 

afeto, emoção e sentimento. A autora abordou a respeito do campo afetivo na educação e nos 

processos de aprendizado. Para atingir tal objeto, precisou retomar a conceituação do que 

seria o campo afetivo na abordagem escolhida. Em seu percurso, verificou que as palavras 

emoção, sentimento e afeto são utilizadas comumente como sinônimos.  

Gomes (2008) aponta que há um esforço dentro da psicologia histórico-cultural em 

fazer uma distinção dos termos. Em seu estudo, verificou também o fato de ser comum 

explicar as emoções pelo aspecto orgânico. As emoções são como uma forma de expressão do 

sujeito, que vai se modificando no decorrer da história. Deste ponto de vista, a autora nos 

indica que tal perspectiva – a que tenta explicar a emoção como tendo raiz biológica – tem 

como pressuposto resquícios de um biologicismo na psicologia, o qual foi fortemente 

influenciado pelo modelo de ciência positivista.  

Já o sentimento, por sua vez, estaria ligado à vivência, àquilo que se sente no momento 

da experiência, o que deixa sua marca, podendo ser um sinal ou um relevo. O sentimento se 

relaciona com a historicidade do sujeito, com as marcas do que sentiu, como uma memória, 

ligados às sensações presentificadas a cada experiência, remetendo a sentimentos já 

vivenciados ou gravando novos (GOMES, 2008). Em relação ao afeto, Gomes (2008) nos 

informa que este termo é comumente utilizado para se referir a uma relação, ao encontro dos 

seres humanos, ao encontro do sujeito com o objeto; e o que desse encontro emerge, é o afeto. 

Em suas palavras, “afeto diz respeito àquilo que afeta, o que mobiliza” (GOMES, 2008, p. 

124). 

No intuito de contribuir com a discussão da temática das emoções, Magiolino (2010) 

em sua tese “Emoções humanas e significação numa perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano: um estudo teórico da obra de Vigotski”, analisa as obras de 

Vigotski, buscando explicar como o autor concebe a relação entre as emoções e os 

significados. Para tanto, ela retomou a discussão sobre o que é emoção, afeto e sentimento.  

Neste estudo, Magiolino (2010) apontou que os estudos sobre estes termos ainda estão 

sendo desenvolvidos, uma vez que Vigotski e seu grupo não conseguiram os elaborar de 

forma definitiva. Para a autora, essa pouco preocupação em definir cada termo pode estar 

ligada ao fato de que Vigotski, ao formular sua teoria e abordar as emoções, não se preocupou 
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em definir com exatidão tais conceitos. Por fim, Magiolino afirma que a obra do autor oscila 

entre os termos, a depender de seus interlocutores.  

Ainda em sua pesquisa, Magiolino (2010) aponta que as emoções são entendidas como 

uma forma de expressão do sujeito, que possui seus aspectos biológicos e culturais. Os 

aspectos biológicos estão relacionados ao processo cognitivo, corporal, que é o modo de 

expressão das emoções. O aspecto cultural refere-se ao que é passado e aprendido 

culturalmente, está relacionado aos significados. Deste modo, as emoções são tanto biológicas 

quanto culturais. A emoção ainda ganha outro aspecto, a de ser uma função psicológica 

superior, integrando-se às demais; pensamento, linguagem, memória, percepção. As emoções 

acabam assumindo uma função orientativa na vida do sujeito.  

Os sentimentos, segundo a autora, estão ligados à emoção, sendo que os sentimentos 

constituem a nomeação das emoções. Como explica Magiolino (2010, p. 45), “a emoção está 

ligada aos estados corporais, que se desenvolvem e são cultivadas como sentimentos, ou 

representações coletivas e instrumentos sociais de pensamento. Sentimento seria então a 

emoção nomeada, lugar de cultivo das emoções”. E o afeto, por sua vez, é aquilo que emerge 

das relações, do que se produz nas relações e que traz a capacidade de afetação, de afetar, ser 

afetado; incorpora nessas afetações os sentimentos e emoções, a tornar a categoria mais ampla 

(MAGIOLINO, 2010). 

Mais tarde, Magiolino se junta a Bader Sawaia com a finalidade de mais uma vez 

refletir sobre a temática do afeto. Nesse mesmo seguimento, buscando entender as diferenças 

entre os três termos – afeto, sentimento e emoção –, Sawaia e Magiolino (2016) corroboram 

os estudos de Gomes (2008) em alguns pontos. Para as autoras, afeto, sentimento e emoção 

são termos muito utilizados na psicologia, mas ainda apresentam insuficiência de definições. 

As três palavras são utilizadas para se referir a estados afetivos. Em suas pesquisas, emoções 

dizem respeito ao que é orgânico, sua expressão é corporal. Sendo assim, são mobilizadas a 

partir das relações com o meio; logo, ao mesmo tempo que possui aspecto biológico, também 

é social. O sentimento está relacionado aos sentidos corporais, “sentimento indica a emoção 

que permanece presentificada apesar de já ter sido vivenciada” (SAWAIA; MAGIOLINO, 

2016, p. 86. Grifo das autoras). O que demarca a diferença entre ambos é o fato de que a 

emoção é expressiva, é uma forma de comunicação; o sentimento diz respeito à percepção que 

o sujeito tem de si mesmo; e os afetos dizem respeito às relações, ao que é produzido nas 

relações, incorpora-se aos afetos as emoções e sentimentos, caracterizando um sistema 

afetivo. As autoras propõem a ideia de nuances para se referir a esses três termos, visto que se 
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integram no campo afetivo e sua divisão é didática, porém necessária, e cada uma tem sua 

função na formação de experiências de vida do sujeito. 

Deste modo, assim como as autoras, concordamos com a proposta de pensar o campo 

afetivo em nuances, em que cada elemento – emoção, afeto e sentimento – tem sua função, ao 

mesmo tempo em que se integram. Assim, ao utilizarmos o termo afeto, estaremos nos 

referindo aos sentimentos e emoções dentro dessa ideia de nuances do campo afetivo, e da 

mesma forma, nos referiremos ao processo de afetação, afetar e ser afetado. Ademais, nesta 

pesquisa falamos de relações e o que essas produzem nos nossos sujeitos de pesquisa. Nesse 

sentido,  

 

[...] a ideia de afeto como afetação indica que estamos mudando a todo 

momento, que somos potência em ato, não estado psicológico bruto, 

cristalizado, que somos fadados a sermos afetados continuamente. Nosso 

corpo e mente são acionadas por afetos. (SAWAIA; MAGIOLINO, p. 71) 

 

2.1 A afetividade como uma dimensão do desenvolvimento humano 

 

Quem separou desde o início o pensamento do afeto 

fechou definitivamente para si mesmo o caminho 

para a explicação das causas do próprio 

pensamento 

(Vigotski, 1934/1998, p. 16) 
 

O excerto é do livro A Construção do Pensamento e da Linguagem, obra na qual 

Vigotski faz crítica à forma como os autores da época concebiam os processos de pensamento 

e linguagem no desenvolvimento infantil. No livro, Vigotski apresenta as maneiras como se 

estabelece a relação entre pensamento e linguagem; e como, a partir destes, o ser humano 

percebe o seu mundo interno e externo. Conforme vai se desenvolvendo, os processos 

envolvendo pensamento e linguagem vão ficando mais sofisticados (VIGOTSKI, 1934/1998). 

A perspectiva histórico cultural compreende que o desenvolvimento do ser humano 

ocorre a partir da relação que este estabelece com o mundo a sua volta e, na medida em que 

ele se apropria deste universo social – especialmente de seus sentidos e significados – ele vai 

se desenvolvendo psicologicamente: desenvolve suas funções mentais (a percepção, a 

memória, o pensamento, a linguagem) e seus afetos – a partir das emoções. 

Inicialmente, o sujeito se relaciona com o mundo pela via sensório-motora, e vai 

integrando essa percepção ao processo cognitivo. Nesse primeiro momento, a linguagem 

ainda é externa, a criança percebe os elementos a sua volta, mas ainda não os nomeia, ela 
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ainda não tem domínio da linguagem enquanto sistema simbólico. Ao passo que faz as 

integrações, vai criando imagens sobre os objetos. Neste processo de internalização dos 

elementos do meio, o sujeito apreende não somente o objeto em si, mas apreende também os 

aspectos culturais e históricos que circunscrevem tal objeto. É nesse transcurso de tempo que 

vai ocorrendo o desenvolvimento cultural, isto é, a criança vai se constituindo como sujeito 

social (VIGOTSKI, 1930/ 1991). Desse modo: 

 

[...] no desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas vezes, em 

dois planos; primeiro no plano social e depois no psicológico, a princípio 

entre os homens como categoria interpsíquica e logo no interior da criança, 

como categoria intrapsíquica. Isto se refere de igual forma para a atenção 

voluntária, à memória lógica, à formação de conceitos e ao desenvolvimento 

da vontade. Temos pleno direito de considerar a tese exposta como uma lei, 

mas a passagem, naturalmente, do externo ao interno, modifica o próprio 

processo, transforma sua estrutura e funções. Atrás de todas as funções 

superiores e suas relações se encontram geneticamente a relações sociais, as 

autênticas relações humanas. (VIGOTSKI, 1931/1995, p. 150) 

 

Esse processo de apreensão dos elementos existentes na cultura é sempre mediado, 

seja por instrumento ou por signos. Os instrumentos são as ferramentas que possibilitaram ao 

sujeito a realização de determinada atividade, sendo um facilitador para o sujeito. Já o signo, é 

“a representação de algo no mundo externo no plano simbólico e funciona como uma 

interposição entre o psiquismo e o mundo” (PAVÃO, 2015, p. 61). Deste modo, o 

instrumento mediará o sujeito na sua relação com o meio (de forma externa), e o signo atuará 

internamente, mediando a relação do sujeito com o mundo e consigo mesmo. 

Essa relação do sujeito com ele mesmo acontece, por meio dos signos que se 

organizam em torno da linguagem. A linguagem, por sua vez, permite aos homens 

compartilharem entre si os conhecimentos existentes, e possibilita o acúmulo destas 

informações, permitindo sua transmissão. Além disso, linguagem é o principal meio de 

comunicação criado pelos seres humanos; por meio dela nos comunicamos com nossos pares 

e com nós mesmos, é através dela que nomeamos os elementos existentes no mundo, 

organizando-os em torno de significados (VIGOTSKI, 1934/1998; BERGER; LUCKMAN, 

2014). 

Num primeiro momento, a linguagem é apenas um elemento exterior ao sujeito, 

pertencente à cultura; é comunicativa e feita pelo outro. Conforme a criança vai apreendendo 

a linguagem, esta passa a ser também do sujeito. Isto é, dela se apropria e com ela se expressa. 

Assim, ao longo deste processo, linguagem e pensamento se conectam, tornando-se um 

processo integrado, momento em que emerge o pensamento verbal – o significado da palavra 
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– e a linguagem racional – organizada através dos conceitos (VIGOTSKI, 1934/1998; 

OLIVEIRA, 1993, p. 47). Portanto, o significado da palavra pode ser visto igualmente como 

fenômeno da linguagem por sua natureza, e também como fenômeno pertencente ao campo 

do pensamento. Como explica Vigotski  

 

Encontramos no significado da palavra essa unidade que reflete da forma 

mais simples a unidade do pensamento e da linguagem. O significado da 

palavra, como tentamos elucidar anteriormente, é uma unidade 

indecomponível de ambos os processos e não podemos dizer que ele seja um 

fenômeno da linguagem ou um fenômeno do pensamento. A palavra 

desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. Logo, o 

significado é um traço constitutivo indispensável da palavra. E a própria 

palavra vista no seu aspecto interior. (VIGOTSKI, 1934/1998, p. 398) 

 

Pensamento e linguagem se entrecruzam. De um lado, a linguagem, intercambio 

social, que possibilita o sujeito a se localizar no mundo externo, tornando-o social e histórico; 

de outro, o pensamento, apreensão dos elementos ao redor, síntese, integração externo-

interno. O cruzamento desses dois processos, permite ao sujeito uma ampliação do seu mundo 

interno e possibilita seu desenvolvimento psíquico.  

Integramos ao desenvolvimento da psique, o afeto – presente desde o início, como 

expõe  Vigotski (1934/1998, p. 479-480): 

 

O próprio pensamento não nasce de outro pensamento, mas do campo da 

nossa consciência que o motiva, que abrange os nossos pendores e 

necessidades, os nossos interesses e motivações, os nossos afetos emoções. 

Por trás do pensamento existe uma tendência afetiva e volitiva. Só ela pode 

dar a resposta ao último porquê na análise do pensamento. Se antes 

comparamos o pensamento a uma nuvem pairada que derrama uma chuva de 

palavras, a continuar essa comparação figurada teríamos de assemelhar a 

motivação do pensamento ao vento que movimenta as nuvens. A 

compreensão efetiva e plena do pensamento alheio só se torna possível 

quando descobrimos a sua eficaz causa profunda afetivo-volitiva. Essa 

descoberta dos motivos, que fazem o pensamento nascer e orientam o seu 

fluxo. 

 

Deste modo, esses três elementos que, embora tenham seus próprios funcionamentos, 

se integram, permitindo ao sujeito uma percepção diferente da realidade. No início da vida, tal 

percepção é fundamentada a partir de uma base orgânica, que vai, aos poucos, se alterando, 

adquirindo novos sentidos e significados, tendo como suporte para essa mudança o 

desenvolvimento da linguagem. Tal condição permite ao sujeito perceber o mundo e perceber-

se nele.  
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Nessa mesma perspectiva, Toassa (2009) explica que conforme a criança expande sua 

linguagem interior, seu repertório emocional também se expande. Portanto, a criança pode 

então entender seu estado emocional, dizendo se está ou não alegre com algo. Há, nesse 

momento, uma mudança na vida emocional da criança, visto que ela pode compreender o que 

significa estar feliz, para poder dizer se está ou não de fato, e isso muda até mesmo a maneira 

como suas vivências são interpretadas. Isto significa que o afeto vai adquirindo contornos 

diferentes, e através dele o sujeito vai se percebendo no mundo e se constituindo enquanto tal.  

Neste viés, González Rey (1999) entende que o afeto é elemento constitutivo da 

subjetividade do sujeito. Para o autor, a subjetividade diz respeito ao que há de particular do 

sujeito, não sendo uma categoria fechada, visto que está em constante movimento e sendo 

atravessada por diversos elementos culturais, os quais também são fatores importantes para 

sua constituição.  

Este autor entende o ser humano como um ser social, que estabelece relações e nela se 

constitui. Desse modo, a subjetividade do sujeito se faz por meio de processos intrapsíquicos, 

mas ao mesmo tempo também processos interpsíquicos, pois é a partir da experiência 

vivenciada na relação estabelecida do ser humano com seu semelhante, que a dimensão 

subjetiva do sujeito se desenvolve. Esse processo de constituição da subjetividade é permeado 

pelas emoções do sujeito, sendo que esse dará o tom para as vivências.  

Assim como os autores citados, compreendemos o afeto como elemento fundamental 

para o nosso desenvolvimento, presente nas relações, tonalizando nossas experiencias. O 

afeto, portanto, não se reduz às nossas formas de pensar, ele vai além, se expressa em nosso 

comportamento, em nossas experiências e vivências, organizando-as. 

Como mostrado, partimos da concepção de um homem que é relacional, que se 

desenvolve no encontro. Esse encontro é espaço de expressão dos afetos, que contorna a 

relação; ou seja, o afeto, além de ser elemento constitutivo do sujeito, emerge das relações, é 

forma de expressão, tonalizador e sinalizador das relações, como aponta Sawaia (2006, n. p) 

“são fenômenos privados, mas sua gênese e consequência são sociais”. 

 

2.2 Entendendo o afeto enquanto processos relacionais 

 

Os afetos e os processos afetivos são objetos de discussões filosóficas desde o período 

gregoriano, quando da emergência de inquietações sobre a razão e a emoção. Para além do 

campo filosófico, vamos encontrar a discussão de tal relação nos campos da sociologia e da 

psicologia social, que questionam o papel dos processos afetivos nas relações sociais 

(SCHÜTZ, 2004; COELHO; REZENDE, 2010).  
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Na Grécia antiga, o filósofo que indagava sobre a alma e buscava compreender os 

processos afetivos e sua relação com o comportamento do indivíduo, era Platão. Este filósofo 

construiu a ideia de que a alma era constituída por três faculdades, sendo elas: a razão, a 

vontade e o apetite ou desejo, sendo que as duas últimas estavam submetidas ao comando da 

primeira (BRANDÃO, 2012). Assim sendo, a razão era a faculdade que deveria direcionar a 

vida do sujeito, ainda que a vontade e o desejo, embora fizesse parte do conjunto de 

faculdades que constituíam a alma, deviam ser controlados pela razão. Ou seja, o racional 

deveria se sobressair em relação às emoções; só assim o sujeito poderia se apropriar do 

conhecimento. 

Ainda na Grécia, outro filósofo que se empenhou em pensar sobre os processos 

afetivos, foi Aristóteles. Para ele, a dimensão afetiva daria base para o estímulo da ação do 

sujeito, portanto, o homem deveria aprender a ter um bom relacionamento com suas paixões, 

como Aristóteles denominou a dimensão afetiva, sem, contudo, deixar de sobressair o aspecto 

racional, e se assim conseguisse, o sujeito se tornava bom e virtuoso; e caso se deixasse agir 

pelos impulsos, ou seja, sobressair seu lado emocional, este era visto como um sujeito de 

pouca virtude (ALMEIDA, 2012, BRANDÃO, 2012). 

Desta forma, o homem deveria ter um domínio de suas paixões, e eram elas que iriam 

fundamentar o agir do indivíduo. Aristóteles pensou os processos afetivos não apenas na 

esfera individual, mas também na coletiva. Assim, ele denominou a amizade como uma 

virtude e ao entendê-la como tal, poder-se-ia compreender os processos afetivos enquanto um 

fenômeno coletivo. Para o filósofo, amizade estaria no campo psicossocial, isto é, ela seria 

então o caminho para entender as relações estabelecidas no campo social, pois, para que a 

amizade acontecesse, era preciso que um conhecimento fosse compartilhado e, por 

conseguinte, uma relação de igual fosse estabelecida entre as pessoas envolvidas nessa relação 

(BRANDÃO, 2012). 

Ainda nessa vertente filosófica sobre as emoções, outro filósofo que se dedicou a 

pensar os processos afetivos, foi Descartes. Este filósofo sustentou a ideia de que somente 

através da consciência o sujeito poderia ter acesso ao conhecimento verdadeiro, isso porque a 

dimensão afetiva ou como ele denominou – as paixões –, quando no comando da vida do 

sujeito, o impediria de entender uma situação ou fenômeno com clareza, levando-o induzir ao 

erro. Por isso, só através do controle das paixões que o sujeito poderia ter acesso ao 

conhecimento verdadeiro, visto que é a consciência que estaria no comando (BRANDÃO, 

2012). 
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Essa concepção de obter o domínio sobre os afetos para então alcançar o 

conhecimento, ou ser uma pessoa virtuosa perante o social, foi hegemônica em nossa 

sociedade por muito tempo. Inclusive, ainda hoje muitas pessoas partilham desta ideia, uma 

vez que ainda ouvimos expressões como: “deve-se agir com a cabeça e não com o coração”, 

ou “deixe seus sentimentos de lado para pensar com clareza”. Estas expressões estão pautadas 

no pensamento filosófico que acredita que o ser humano deve ser guiado por seu racional, de 

forma a relegar para segundo plano os aspectos afetivos.  

Em contraposição a esta visão, outra concepção desenvolvida foi no campo da 

sociologia. Nesta área, entende-se que os afetos estão presentes nos processos relacionais e 

questiona-se o papel dos processos afetivos nas relações entre os indivíduos que dão forma ao 

social. No viés sociológico, pois, os processos afetivos foram compreendidos como  

 

[...] o palco por onde se expressariam os processos relacionais de uma 

sociabilidade específica, e de onde se referenciam os anseios, os projetos, as 

configurações, o arremedo simbólico, a rede de intercâmbios, as formas de 

controle e as mudanças sociais (KOURY, 2009, p. 8) 

 

 

Ainda atualmente os processos afetivos são compreendidos dessa forma na sociologia. 

Compartilhando desse entendimento, quer seja dos afetos como processos do campo 

relacional, Lane (2006) nos explicita que estudar os afetos é um dos caminhos para 

compreender como se estabelecem as relações humanas.  

Bader Sawaia (1987), em pesquisa realizada com mulheres, observou que os afetos 

expressos pelo grupo foram importantes para trazer a elas uma reflexão sobre sua ação. A 

autora compreende os afetos como mobilizadores para ação, e que sua potência pode ser 

aumentada ou diminuída. Entretanto, isso dependerá das relações que a pessoa estabelecerá e 

o meio no qual ela estará inserida. Para a autora, é por meio da junção entre o afeto e a 

cognição que alcançaremos uma reflexão e, portanto, produziremos uma transformação social.  

Em outra pesquisa sobre a desigualdade social, o sofrimento ético-político, as relações 

humanas, Sawaia (2006) busca compreender as potencialidades do ser humano para a 

superação da servidão humana. Neste estudo, a autora toma o afeto como categoria utilizada a 

fim de explicitar as dimensões subjetivas presentes nas relações humanas. 

Vale lembrar aqui as contribuições de Agnes Heller sobre a questão da afetividade. 

Para ela, o afeto está relacionado ao sentir e, por sua vez, “sentir significa estar implicado em 

algo” (HELLER, 1993, p. 15). Este algo “pode ser qualquer coisa: outro ser humano, um 

conceito, eu mesmo, um processo, um problema, uma situação, outro sentimento” (HELLER, 
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1991, pp. 15-16), ou seja, o envolvimento é o afeto; e este tem várias maneiras de ser expresso 

e mobilizado, pois a implicação do sujeito pode ser desde algo tangível, até algo intangível. 

Deste modo, quando o sujeito se implica com algo, ele está mobilizado com isso, e, ao 

mesmo tempo que o envolvimento produz sentimentos, estar envolvido é o próprio 

sentimento, como explica Tomanik (2016, p. 13), “sentimos por que algo nos afeta; por que 

algo produz, em nós, alterações que são, ao mesmo tempo, fisiológicas, disposicionais, 

comportamentais e intelectuais”. Este autor acrescenta ainda que: 

 

[...] os afetos são processos complexos. Cada um deles envolve dimensões 

neurofisiológicas, históricas, ideológicas e linguísticas; em cada um estão 

presentes, simultaneamente, elementos culturais (típicos dos grandes grupos) 

representacionais (produzidos a partir das vivências e dos problemas 

enfrentados pelos pequenos grupos e que servem para a compreensão e a 

escolha de alternativas de ações diante destas dificuldades) e individuais. Por 

isto, são fenômenos que não podem ser adequadamente compreendidos fora 

de seus contextos históricos, culturais e econômicos. (TOMANIK, 2015, p. 

2) 
  

Nessa perspectiva, os afetos são biopsicossociais, pois se expressam através do 

biológico, ou seja, no organismo que compõe o físico do sujeito e no psicológico. E no campo 

psicológico, trata-se de um processo intrapessoal, um processo no qual o sujeito apreende as 

informações e também passa a transmitir o que apreendeu. O sujeito o faz através de suas 

interpretações, logo, a maneira como irá se relacionar e irá se sentir envolvido está embasada 

na visão de mundo que ele tem. Nesse sentido, explica Rimé (2011), que embora o ser 

humano nasça com um aparelho psíquico cognitivo que lhe permite assimilar o mundo, este 

aparelho se desenvolve com as experiências de vida do sujeito, pois conforme vivencia, ele 

vai desenvolvendo as suas disposições subjetivas. Este aparelho é constituído por uma rede de 

significações, composta por significados compartilhados e que são construídos nas relações 

humanas.  

Os afetos são, então, produto e resultado das relações intrapessoais e intersubjetivas. 

Noutras palavras, um desdobramento do envolvimento do sujeito em relações sociais, nas 

quais ele pode produzir seu próprio significado a partir daquilo que está sendo compartilhado 

com seu grupo. Assim, em conjunto, coletivamente, as pessoas envolvidas no processo 

produzem significados por meio da experiência partilhada. 

Diante do que foi dito, podemos compreender que as relações que o sujeito estabelece 

com os objetos, as pessoas, situações e fenômenos estão carregados de afetos, que se fazem 

presentes no processo de envolvimento do sujeito com algo. Desta forma, entende-se que o 

ser humano produz e compartilha os afetos a partir das relações, isto porque os afetos são 
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produto e também resultado da interação do indivíduo com o seu semelhante, com seu meio, 

do encontro. 

Uma outra ideia interessante sobre o afeto é aquela que nos fala que na vida cotidiana 

do sujeito e do seu grupo os afetos estão sempre presentes. Nas palavras de Schultz (2004, p. 

29), o afeto acaba por ser um “catalizador das relações do indivíduo com o meio”, pois é ele 

que guia esse sujeito e seu grupo nas relações que estabelecem. Sendo assim, os afetos são 

produtos e resultados desta relação; ou seja, para existir uma relação é preciso um 

envolvimento, e estar implicado é o elemento base para a existência do afeto. 

A partir das vertentes teóricas aqui elencadas, podemos afirmar que os afetos são 

desdobramentos de um processo relacional. Eles são produzidos, modificados e intensificados 

nas relações que estabelecemos com o mundo. O afeto é, assim, o elo das relações que os 

sujeitos estabelecem entre si, e serve como uma mola propulsora para os processos de 

elaboração e reorganização das situações vivenciadas. Segundo Campos e Rouquette (2003), 

o afeto está presente em cada aspecto da vida cotidiana, influenciando a construção dos 

aspectos subjetivos dos sujeitos e mediando a relação do homem com o seu meio. 

 

2.2.1 Relações afetivas no âmbito institucional 

 

Entendemos o afeto como constitutivo do sujeito e produto das nossas relações. 

Quando o homem volta a atenção para os seus afetos, ele pode perceber o que determinada 

situação causa nele ou, ainda, notar quais são os afetos que sente a partir de certas relações. O 

que estamos dizendo com isso, é que os seres humanos são permeados pelos afetos, e aqui 

vale enfatizar o duplo sentido dessa palavra. Afeto, enquanto emoções e sentimentos, e como 

uma situação dual de afetar e ser afetado. Afetar, pois a partir do momento em que o sujeito se 

relaciona com algo, exerce influência sobre aquilo no qual está envolvido e é exatamente por 

esse envolvimento que ele é afetado por esse algo. No campo institucional, esses dois 

significados da palavra se entrecruzam.  

Pensando nesse processo de afetação existente no trabalho com pessoas, é que alguns 

pesquisadores, como Emerson Merhy, propõem discussões sobre o trabalho no âmbito das 

políticas públicas. Esses autores não abordam o afeto como principal objeto de estudo, mas o 

fazem para trazer a importância do vínculo no processo de cuidado com o outro. A proposta 

desses autores é a de mostrar que as políticas públicas são formadas por pessoas, e que estas 

sentem, implicam-se com seu trabalho e produzem significações na vida das pessoas que 
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atendem. Indo nesta linha de pensamento, temos pensado o afeto no ambiente institucional, 

em instituições totais. 

As primeiras pesquisas foram feitas com a finalidade de estudar como se daria a 

aplicabilidade da Política Nacional de Humanização do Sistema Único, em especial da 

singularização, que prevê o usuário como personagem ativo e participante para construção do 

seu projeto terapêutico (MERHY et al., 2014; 2019). 

Merhy atenta-se para a prática profissional e as relações com os usuários. Ao observar 

a prática do cotidiano, nota que alguns profissionais assumem uma postura díspar, pois 

demonstram cuidar dos usuários e outros não. Em suas palavras, “percebemos, por exemplo, 

que os profissionais são bem diferentes entre si na maneira de cuidar, parecendo – muitas 

vezes – que uns cuidam e outros não, ou que uma dada equipe de saúde ocupa-se do cuidado e 

outra não” (MERHY; CECCIM, 2009, p. 533). Tal aspecto chama a atenção, intensificando 

os estudos sobre o campo relacional, de forma a entender esse espaço como uma potência 

para a produção do cuidado em saúde (MERHY, et al, 2019). 

Merhy (2004; 2005) parte da perspectiva que ambas as partes, profissional e usuário, 

levam ao encontro suas implicações, quais sejam, seus olhares de mundo, seus afetos, seus 

modos de se expressar. Além de que, esses aspectos delineiam as relações, sendo importante 

atentar-se a eles, visto que conduzem no fazer profissional. Isso responde, em parte, o que ele 

havia notado, porque certas profissionais demonstram se ocupar do cuidado dos usuários e 

outros não. A proposta é então pensar que se construa uma política que seja do ser humano e 

não uma descrição das ações realizadas em um prontuário de papel ou digital. 

O que esse autor e seus colaboradores nos propõem a pensar, é que levamos para 

nossas práticas de trabalho nossas implicações, nossos afetos; e estes vão norteando o nosso 

fazer profissional. Quando voltamos a atenção para esses aspectos, podemos produzir uma 

prática reflexiva sobre a nossa atuação. Pensar nossas implicações é um meio de pensar as 

relações e como impactamos e somos impactados nesses encontros do nosso cotidiano 

profissional.  

A colaboração de Merhy para o campo das políticas públicas vem do aspecto de olhar 

também para o profissional que produz o cuidado, quem executa as políticas. Embora o autor 

pesquise políticas públicas de saúde, podemos transportar essa ideia para outras políticas, no 

nosso caso, a da socioeducação. Num rápido levantamento sobre a produção científica no 

campo das políticas socioeducativas, notamos que grande parte do material produzido se volta 

para o usuário, propondo várias formas para o manejo do desenvolvimento da política, ou 
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ainda buscando compreender as questões sociais que levam a pessoa a se inserir no campo da 

criminalidade. 

Pensando também sobre as relações e os espaços institucionais, autores como Goffman 

e Foucault, que estudaram as instituições expondo sua organização e lógica de 

funcionamento, nos apontam para a instituição enquanto um espaço produtor de subjetividade 

(BENELLI, 2003; 2014).  

No âmbito das pesquisas dentro do campo da socioeducação, há estudos que enfocam 

a subjetividade dos internos. Oliveira e Vieira (2006) realizaram um estudo a partir das 

narrativas dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de 

liberdade, cujo objetivo foi compreender os impactos da medida na construção da percepção 

do adolescente sobre si. Castro e Guareschi (2008) estudaram sobre como um grupo de 

adolescentes significa sua vida, considerando a medida privativa de liberdade. Machado et al. 

(2018) se propuseram a pensar os impactos que a privação de liberdade causou em 

adolescentes de uma unidade feminina.  

Nesse raciocínio, temos dois trabalhos que abordam sobre as subjetividades dos 

profissionais. Moraes (2008) fez uma pesquisa sobre a saúde mental dos agentes de 

segurança, sua dissertação intitulada “Centros de Internação: O trabalho em meio a estigmas, 

agressões e afetos – Saúde mental dos agentes de segurança socioeducativos”, buscou analisar 

como as expectativas acerca do trabalho do agente, o espaço institucional e a relação com os 

adolescentes influenciam na saúde ou adoecimento mental dos agentes.  

Moraes (2008) propõe pensar a contradição da proposta de trabalho, quer seja, educar 

e executar a segurança; papéis difíceis de se integrar, visto que a dimensão educativa requer 

uma aproximação, um vínculo, e a dimensão de segurança, uma atenção quando a um ataque 

e a manutenção da estabilidade do espaço institucional. Os desafios do trabalho: integrar 

educação e segurança, falta de reconhecimento relacionado à reincidência do adolescente, a 

frustração por não conseguir executar o que se propõe, a falta de identidade profissional, a 

instabilidade do trabalho – no caso deles, eram contratados e não concursados –, o local de 

trabalho marcado por violências, em especial físicas, são fatores que influenciaram no 

adoecimento de alguns agentes. 

Souza (2017) em sua pesquisa intitulada “Sobre o vínculo educativo e a ação de 

segurança por parte dos agentes de segurança socioeducativos”, buscou investigar as 

contradições da função do agente de segurança socioeducativo, a de proporcionar segurança, 

enquanto executa uma proposta de socioeducação. Em seu entendimento, tal proposta ocorre 

por meio do vínculo educativo, termo utilizado pela autora para definir esse processo de 
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aproximação com o adolescente, e termo utilizado pelos documentos oficiais do estado de 

Minas Gerais para se referir a uma das bases do processo socioeducativo. Para a autora, juntar 

essas duas propostas de trabalho em uma única função é um desafio, visto que, 

historicamente, o adolescente em conflito com a lei foi desenhado como um ser impulsivo, 

uma pessoa que devido a seus atos reprováveis tem que ter sua liberdade privada, tem que ser 

retirado com meio comum e ser institucionalizado. Então como estabelecer um vínculo para 

uma base orientativa, um diálogo, com aquele que precisa ser controlado, que não pode 

conviver socialmente?  

Ainda, a autora considera que a falta de uma identidade profissional colabora para que 

os agentes tenham dificuldade em entender seu trabalho. Em virtude disso, esse elemento 

repercute na relação com o adolescente; o estereótipo do adolescente é outro elemento que 

dificulta o vínculo educativo; além de que, a falta de espaços de diálogos e trocas entre os 

profissionais colabora para que se mantenha cristalizado essas relações.  

Moraes (2008) e Souza (2017) mostram as dificuldades de trabalho e a dualidade do 

que se espera educar enquanto se disciplina. Nessa linha de pesquisa sobre o que se espera dos 

profissionais, temos as proposições de Goffman (1974), a nos explicar que a equipe dirigente 

tem um trabalho complexo, pois é a partir do material humano que eles têm como objetivo a 

implementação de mecanismos de controle e disciplinamento de um outro – os internos. 

Assim, as instituições totais são consideradas como uma “estufa modeladora do 

comportamento”.  

Podemos observar que em algumas situações, a prática institucional se organiza em 

torno de uma contradição. Às vezes a política institucional traz como proposta uma ênfase 

sobre os vínculos que ali se estabelecem, um olhar para o outro que seja permeado de 

cuidado. Entretanto, ao mesmo tempo tal proposta traz um contradiscurso através de um 

pedido aos profissionais que ali trabalham, para que estejam atentos, pois esse outro – que é 

objeto de atenção – pode atacá-lo. Podemos dizer que, de certa forma, as relações que ali se 

estabelecem são circunscritas pela suspeição.  

Sob tal perspectiva, o ambiente de trabalho – considerando a institucionalização dos 

processos que, pela via da burocracia, perpassa as relações – passa então também a promover 

e circunscrever as relações afetivas. Os estabelecimentos produzem no sujeito um modo de 

afetação, e é isso que também desejamos elucidar nesta pesquisa.  

  



78 
 

CAPÍTULO 3- QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

Este capítulo destina-se a apresentar o nosso percurso metodológico e as bases teóricas 

que orientaram nosso olhar na produção desta pesquisa. Em um primeiro momento, 

discorremos sobre a abordagem etnográfica, explicando sobre a postura que adquirimos 

enquanto pesquisadores, qual foi, a de trazer um olhar de dentro, de perto e ao mesmo tempo 

fazer um distanciamento a fim de produzir reflexões sobre o trabalho. Em um segundo 

momento, apresentamos os instrumentos de pesquisa e, depois, explanamos a respeito da 

teoria da análise institucional, que serve de base para nossas análises, por fim, explicamos 

como foi realizado a organização do material. 

 

3.1 A abordagem etnográfica 

 

A etnografia é um modo de investigação científica que preconiza a inserção do 

pesquisador no campo de trabalho como modo de conhecer as particularidades existentes 

nesse espaço, tendo como eixo de análise as relações sociais. O etnógrafo objetiva, com isso, 

estabelecer uma visão mais ampla sobre o que pesquisa, buscando ir além do que se pode 

descrever. Em virtude disso, a inserção no campo se faz fundamental, pois é somente fazendo 

parte deste, convivendo com o grupo, estando naquele espaço, que ele poderá apreender os 

sentidos que circunscrevem as relações do grupo estudado. 

A abordagem etnográfica surge no século XIX, como um meio de se fazer pesquisa, 

pelo qual se permite e valoriza o contato com o grupo estudado, de forma a quebrar os 

paradigmas até então dominantes – os quais propunham uma neutralidade no campo de 

pesquisa, em especial na área das ciências sociais e humanas, desconsiderando o sujeito e 

tornando-o apenas objeto de estudo, se esquecendo de que ele é um ser histórico e ativo na 

construção do seu espaço (MATTOS, 2011). 

Atrelada inicialmente ao campo da antropologia, a pesquisa etnográfica se expande 

para outras áreas do conhecimento científico, cujo foco de estudo é o ser humano, as relações 

que ele estabelece com seus semelhantes e o espaço no qual está inserido. A princípio, a 

etnografia visava o estudo de pequenos grupos e de culturas diferentes, mas essa abordagem 

foi se ampliando. Atualmente, através desta abordagem podemos estudar grandes grupos e a 

própria cultura na qual pesquisador está inserido.   

A proposta inicial era a de estabelecer um diálogo com o grupo foco de estudo, para 

então apreender a realidade deste. Tal perspectiva ainda se mantém quando o grupo estudado 

não é o mesmo do pesquisador. Contudo, quando o pesquisador se propõe a estudar a própria 
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cultura, a etnografia deve se organizar a partir de um certo distanciamento. Distanciar para 

então conhecer, produzindo, assim, um olhar crítico sobre o campo de pesquisa, sem deixar de 

considerar aquilo que é produzido no encontro (DALMOLIN; LOPES; VASCONCELLOS, 

2002; MAGNANI, 2002). 

Para Magnani (2002) e Geertz (2008), a etnografia é um modo de produzir ciência, 

que se pauta no olhar de perto e de dentro. Este perto é caracterizado pela aproximação ao 

campo estudado, e pelo distanciamento, entendido como um estranhamento – necessário para 

que haja a reflexão sobre os fenômenos do grupo. E o de dentro, por sua vez, é caracterizado 

pela inserção no espaço, pois se não estamos dentro do contexto, alguns elementos podem 

passar despercebidos, ou ainda, captamos os fenômenos sem compreendê-los. Isto ocorre, 

uma vez que aquilo só pode ser compreendido naquele espaço, por aquele grupo. Portanto, se 

inserir no grupo não se trata somente de estar ali, mas também de fazer parte do grupo; é 

assim que se pode captar os sentidos dados para fenômenos observados.  

Esta é uma proposta complexa e exige do pesquisador que este saia de sua zona de 

conforto. Ele deve se implicar na pesquisa, pois o fazer etnográfico é também falar de si, de 

uma experiência vivenciada naquele espaço. Ao mesmo tempo que olha para o outro, olha 

também para si, produzindo significações sobre o espaço e com o grupo (GEERTZ, 2008). 

Deste modo, a abordagem etnográfica vai além de uma técnica. Noutros termos, ela se 

apresenta como um modo de se colocar do pesquisador, quer seja o de ter um olhar diferente 

para o campo de pesquisa, se inserindo neste e ao mesmo tempo agindo sobre ele. Entendo 

que não há neutralidade quando falamos em pesquisa com outros seres humanos, e que existe 

sempre uma relação dialética de troca.  

 

3.2 Instrumentos metodológicos 

 

A abordagem etnográfica permite que a escolha dos instrumentos para a coleta de 

dados seja construída juntamente com a pesquisa, possibilitando a escolha de instrumentos 

que o farão compreender melhor o campo de estudo. Para Mattos (2011), a pesquisa 

etnográfica se desenvolve a partir do trabalho de campo, já que é por meio dele que se poderá 

coletar informações necessárias à análise em momento posterior. Assim, lançamos mão da 

observação participante e de entrevistas semi-dirigidas para a implementação desta pesquisa.  

 

3.2.1 Observação participante: o processo de olhar, ouvir e escrever 
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A metodologia da observação participante traz em si dois momentos imbricados: ao 

mesmo tempo que o pesquisador observa o grupo, ele participa ativamente dele, interferindo-

o. É através desta experiência que o pesquisador tem acesso aos significados compartilhados 

pelo grupo em questão (MARTINS, 1996). 

Tendo isso em vista, para a coleta de dados, o pesquisador tem que estar imerso no 

campo de pesquisa. Ele vivencia os eventos que acontece com o grupo, ele participa daquele 

espaço e estabelece trocas com o grupo; com isso, ele poderá compreender os significados, os 

elementos simbólicos existentes naquelas relações, naquele espaço, uma vez que ao se 

adentrar o campo de pesquisa, o pesquisador se apropria da linguagem, da cultura do grupo. 

A observação do participante como instrumento de coleta de dados, propõe ao 

pesquisador o exercício de olhar, ouvir e escrever. Vejamos. Quando pensamos nas pesquisas 

pertencentes às áreas das ciências sociais, e isso em uma perspectiva não positivista, 

encontramos alguns desafios no fazer ciência, entre eles; o de treinar o nosso olhar, o nosso 

ouvir e o nosso escrever. Não se trata de treinar para ver o que se deseja, mas sim de treinar 

para que esses sentidos estejam atentos. Isso significa ter uma postura crítica sobre o campo 

de pesquisa, uma postura questionadora, na qual o olhar não é apenas um olhar, mas também 

uma forma de compreender, é observar uma cena corriqueira e atentar-se para os detalhes, o 

modo como o sujeito sorri, como ele se retrai ou se posiciona diante de uma situação. Deste 

modo, não se trata somente de capturar a cena, mas também capturar os sentidos que estão por 

trás dos comportamentos, das relações, para em momento posterior poder ser analisada 

(OLIVEIRA, 2000). 

Juntamente com esse processo, tem também o ouvir. Ouvir não somente o que está 

sendo dito. Tal qual o olhar, é considerar os elementos agregados à fala do outro, seja na 

entonação de voz, no sarcasmo contido na frase, na palavra que adquire um significado 

diferente dentro daquele contexto (OLIVEIRA, 2000). Do que se observa, escuta, se produz 

um registro. Escrever no diário de campo, permite uma descrição da realidade estudada para, 

em um segundo momento – a partir de um distanciamento – analisar esses escritos. 

Considerando o que foi apontado por Proença (2008) não se trata de qualquer descrição, mas 

sim uma que dê conta destas três dimensões.  

Esses três elementos permitirão ao pesquisador apreender o campo de estudo, 

conhecer melhor o grupo e suas nuances. É por meio deles que o trabalho de campo vai 

adquirindo contorno e visibilidade.  

 

3.2.2 Entrevistas semi-dirigidas 
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A entrevista é um instrumento muito utilizado em pesquisas na área das ciências 

humanas. Este método possibilita ao pesquisador ter acesso à história do sujeito e de seu 

grupo (BLEGER, 1980) Para nós, pesquisadores, tais informações nos ajudarão a 

compreender os dados coletados na observação participante. 

A entrevista como método investigado, permite ao pesquisador um enquadre objetivo 

sobre o que deseja saber. Ao mesmo tempo, permite captar aspectos da subjetividade do 

sujeito (BLEGER, 1980; BONI; QUARESMA, 2005), uma vez que esta se caracteriza como 

um encontro; encontro esse que traz, em si mesmo, elementos relativos às emoções e aos 

afetos. 

Esse instrumento de pesquisa pode ser utilizado em diferentes contextos, desde o 

campo clínico, com um único sujeito, como em um espaço coletivo. Caberá saber para qual 

finalidade ela será usada (BLEGER, 1980). 

No nosso caso, a escolha da entrevista possibilitou a reconstrução da história do 

estabelecimento a partir da vivência dos profissionais, bem como nos ajudou a compreender 

como estes profissionais entendem a questão do afeto presente nas relações que se 

estabelecem na instituição, principalmente naquelas voltadas aos adolescentes.  

Como tivemos o intuito de coletar informações sobre a história da instituição e sobre a 

percepção do afeto do sujeito entrevistado, optamos pela entrevista semiestruturada ou semi-

dirigida. Neste tipo de entrevista, de acordo com Boni e Quaresma (2005), o pesquisador 

elenca tópicos norteadores que facilitarão a relação com os entrevistados. Por ser tratar de um 

roteiro, há a flexibilidade para que o entrevistado fale de maneira mais ampla sobre o tema. O 

entrevistador pode, então, adicionar outras perguntas a depender do desenvolvimento da 

conversa. Desta forma, mesmo que exista um enquadre na entrevista, há uma flexibilização 

para abordar outros assuntos, se assim necessário.  

Neste caso, o roteiro da entrevista se estruturou a partir dos três eixos teóricos que 

compõem esta dissertação. Utilizamos tópicos norteadores, quais sejam: 1. POLÍTICA 

PÚBLICA: O que conhece sobre Políticas Públicas de atendimento para a Criança e 

Adolescente; Qual o entendimento da medida socioeducativa; 2. INSTITUIÇÃO: O que sabe 

sobre a história do Centro Socioeducativo; Qual a perspectiva que tem para o futuro da 

instituição; Qual ou quais afetos estão atrelados à instituição; e 3. RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS: Qual (ou quais) relação estabelece com os adolescentes; Qual (ou quais) 

relação estabelece com os colegas de trabalho; O que conhece sobre a função de outros 

departamentos; Qual (ou quais) afetos atrela ao exercício profissional. 
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3.3 A Análise Institucional (AI) enquanto método de análise 

 

A AI se funda como um campo de conhecimento em relação à realidade social. A AI 

conta com muitos profissionais que colaboraram para sua formulação, mas tem como 

principal fundador o sociólogo René Lourau, que sistematizou os conhecimentos a respeito 

dessa abordagem, compilando-os e apresentando-os em seu livro A Análise Institucional 

(L’ABBATE, 2012).  

A AI se situa no campo da promoção da transformação social, uma vez que ela tem um 

viés político, na medida em que busca um desvelamento dos sistemas de dominação com o 

intuito de promover uma prática libertadora (L’ABBATE, 2012). Na teoria, há alguns 

conceitos chaves que servem para orientar o profissional/pesquisador no estudo e na prática 

da análise institucional, tais como: instituição, instituído, instituinte, analisador. A seguir, 

discorrermos sobre esses conceitos. 

Antes de prosseguirmos, faz-se interessante pensar no próprio conceito de análise. No 

sentido do dicionário, análise significa separar elementos em partes para estudá-los e depois ir 

acrescentando as partes de forma a realizar a avaliação da reação entre os encontros destas, 

até, aos poucos, formar a totalidade (FIGUEIREDO, 1913-2010). Com isso é possível 

examinar as relações existentes entre os elementos. Este é o modo pelo qual se faz análise nas 

ciências exatas.  

Todavia, nas ciências sociais e humanas é acrescentado ao processo de análise uma 

nova dimensão, aquela relativa à interpretação daquele que faz a análise, permitindo a 

exposição de aspectos que não são observáveis, mas antes, sentidos, pois atravessam o campo 

de pesquisa da realidade social estudada. Assim, a análise institucional se apresenta como 

uma maneira para capturar, descrever e revelar os elementos contidos em uma relação, no 

clima organizacional. Ao fazer isso, possibilita uma compreensão mais abrangente da 

realidade institucional; realidade esta que, muitas vezes, se apresenta fragmentada. 

E o que a análise institucional estuda? Ora, as instituições e o modo de organização 

delas, que atravessa o sujeito enquanto ser único e também social. E o que são instituições? 

Para Lourau (2002), instituições são normas, regras, tradições, preconceitos e modismos 

produzidos pelo grupo. Estes determinam a vida social do sujeito, atravessam sua 

individualidade e ao mesmo tempo o mantém em grupo. As instituições transmitem a ideia 

daquele coletivo sobre determinado fenômeno e de que modo é necessário se organizar. 

Possui uma estrutura que orienta como e de que forma deve ser a sociedade.  

Lourau (2002, p. 68) pontua que “as instituições formam a trama social que une e 

atravessa os indivíduos”, e são os sujeitos que a mantém por meio da sua ação social, assim 
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como também a modificam por meio de sua ação. A instituição, portanto, faz parte da 

estrutura simbólica da sociedade, que se manifesta no sujeito, no grupo e nos mais diversos 

campos da vida social. 

Para Ardoino e Lourau (2003), a instituição é algo abstrato, imaterial, não podendo ser 

apreendida se não por meio do estudo do que é material em uma instituição, sendo necessário 

um exame crítico. Uma instituição se forma a partir da ação dos sujeitos enquanto coletivos, 

agregado ao que já foi acordado por grupos anteriores.  

No entendimento de Castoriadis (2003), as instituições são fundadas a partir do 

imaginário social, e este, por sua vez, está ligado ao simbólico. Para o autor, “a instituição é 

uma rede simbólica, socialmente sancionada, na qual se combinam em proporções e em 

relações variáveis um componente funcional e um componente imaginário” (p. 96). A 

instituição se mantém por meio do contrato livre, sem ele, sucumbiria ao domínio da força, da 

violência e repressão. Esse imaginário se refere aos conteúdos históricos que são transmitidos 

ao longo das gerações e que ainda se fazem vivos no presente. Transportar isso para as 

instituições é compreender um pouco como ela se forma. 

A origem da instituição é de difícil ou até mesmo impossível localização, visto que 

desde que existe sociedade, existem também instituições. A maneira que ela se formou é 

difícil de desvendar, mas elas continuam a fomentar e orientar a vida das pessoas, em um 

processo contínuo de movimento, que faz com que suas características mudem, mas a 

essência da instituição permaneça. Nesta linha de raciocínio, podem ser identificadas pelo 

menos quatro instituições que constituem e estão na origem de nossa civilização, são elas: a 

instituição da linguagem, a instituição das relações de parentesco, da religião e divisão de 

trabalho (BAREMBLITT, 2002). 

Por ser difícil de localizar o início da formação de uma instituição, muitas vezes elas 

são vistas como um elemento “extra-homem”, algo que existe para além do sujeito. Essa 

percepção trata-se de um próprio processo de institucionalização da instituição, que a mantém 

estável (Lourau, 2002).  

O ser humano também possui papel fundamental na constituição de uma instituição, é 

somente por meio da força instituinte advinda do sujeito, do coletivo, que a instituição pode 

se formar. Ao mesmo tempo que eles a mantêm, eles as criam. Isso os retira da posição de 

sujeitos passivos, colocando-os como sujeitos autônomos. Quando o processo de 

institucionalização se perde na história, é o momento no qual se abre uma lacuna para o 

emergir da alienação social, pois se perde a história (Lourau, 2002). 

Lourau (2002) define a instituição a partir de um esquema tipológico, que se pauta nas 
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noções de pressão ou controle. A partir disso, relaciona a instituição com sua base material. 

Para o autor, há instituições que demandam acordo mútuo, como contrato e negociações para 

sua manutenção e existência. Estas são a religião, o casamento, a educação, entre outras. As 

características que possuem em comum, é o fato de estarem sujeitas aos valores, ao momento 

histórico, geográfico que lhe são conferidos. Além dessas, há instituições inflexíveis, 

totalitárias e repressivas. Nesta categoria está a polícia e o Estado Totalitário que, de uma 

certa forma, nos são impostos. O que elas têm em comum é que sua existência depende de um 

regime político. 

Para formular o conceito de instituição, Lourau embasou-se na concepção da filosofia 

hegeliana de instituição, cujo fundamento é a análise dialética. A dialética foi formulada com 

base na teoria hegeliana e no materialismo histórico. Ambas teorias compreendem que a 

dinâmica da vida se organiza a partir de contradições: “qualquer fenômeno traz em si algo da 

ordem da contradição, do antagonismo e do conflito, seja ele prática social, institucional, 

intelectual ou científica” (HAMMOUTI, 2002, pp. 28-29).  

A partir desta concepção, a instituição estrutura-se em três momentos, o da 

universalidade, o da particularidade e o da singularidade (HAMMOUTI, 2002). O primeiro, 

universalidade, ocorre quando ela se torna comum a todos. O momento da singularidade é a 

maneira que ela se expressa nos diferentes contextos. E o momento da particularidade é o que 

há de investimento particular dos sujeitos para a formação e manutenção da instituição. No 

momento da particularidade, há três funções importantes, sendo estas a de ser representativa, 

manter a instituição e possuir um caráter transformador (LOURAU, 2002). 

A função da representatividade é quando o particular se manifesta em conselhos, 

assembleias e reuniões em que se elege uma figura ou uma instância representativa daquilo 

que é particular àqueles sujeitos. Esta primeira função serve para transmitir as tradições, isto 

é, o modo de apreender o mundo para as gerações posteriores (LOURAU, 2002). 

A segunda função busca manter as instituições existentes. Manter proporciona um 

sentimento de continuidade e também de pertencimento. Como seres sociais, somos usuários 

das instituições, e mantê-las é uma maneira de se manter as referências. O que acontece é que 

ao serem mantidas, todos os aspectos relacionados a ela também permanecem, os ditos e os 

não ditos. Por existir esse sistema de referências, o sujeito pode então se adequar às normas e 

também estabelecer pontos de referências para organizar sua vida cotidiana. Um exemplo: a 

manutenção do banco que media a nossa mais-valia. Ao mantermos as instituições, 

continuamos a manter a ordem existente. Neste ponto cabe refletir que muitas das vezes as 

instâncias que reforçam a manutenção das instituições, são aquelas que estão em posições 
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privilegiadas, ou seja, estão na condição de dominação e não de dominado. Por outro lado, há 

também o sujeito/classe dominado que também busca manter a instituição por acreditar que 

dela depende (LOURAU, 2002). 

Enfim, no que diz respeito a função da instituição, temos o terceiro momento. A 

terceira função se refere a ela enquanto potência transformadora. A particularidade se 

manifesta no coletivo, quando ocorrem os encontros. Nas reuniões de assembleias é que o 

sujeito pode expressar sua particularidade; é essa que vai ao encontro das outras 

particularidades dos demais integrantes, por ser algo que também é do grupo, se torna singular 

para aquele coletivo, e recebe investimento deste, que o leva adiante. É nesta função que se 

materializa o movimento instituinte. E é por isso que se confere o título de transformador a 

essa função da particularidade (LOURAU, 2002). 

Para Hammouti (2002, p. 15), “o próprio da instituição é fazer interferir todos níveis 

ou momentos: universalidade: ideologia e normas; particularidades: relações dos indivíduos e 

grupos; singularidade: organização material”. Trata-se de uma dialética, uma vez que todo 

esse processo é necessário para o surgimento ou transformação da instituição, como aponta 

Lourau (2003). A instituição, portanto,  

 

[...] se define, então, como o movimento pelo qual as forças sociais se 

materializam em formas sociais. A dinâmica e a dialética do instituído 

(universalidade), do instituinte (particularidade), da institucionalização 

(singularidade), fazem dela “um objeto flutuante no limite real, envolto sem 

cessar nas ondas do imaginário [...] nesse sentido, a instituição não é 

somente funcional; ela é, ainda mais, simbólica, e deriva, enquanto tal, do 

poiético (poiesis), assim como do político. (ARDOINO; LOURAU, 2003, p. 

25-26) 

 

Além das funções em todo o processo de formação, manutenção e transformação da 

instituição, há dois movimentos, o instituído e o instituinte. O instituído se refere àquilo que já 

está posto, que regula o funcionamento social. O instituinte se refere ao movimento, à 

dinâmica, é o que fomenta as mudanças. Instituído e instituinte são complementares. Para que 

o instituído chegue a tal posição, foi necessário um movimento instituinte. O movimento 

instituinte precisa do movimento instituído, para que este se coloque em processo de 

movimento e, em algum momento, se torne instituído. É por isso que há a necessidade de uma 

fluidez nesses processos. Os processos de transformações sociais só são possíveis quando os 

processos das instituições não estão estáticos. Isso significa dizer que elas não sejam rígidas 

ou estáveis. Como explica Lourau: 

 

A sociedade instituinte ameaça a sociedade instituída: porem a sociedade 
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instituída precisa da sociedade instituinte precisa da sociedade instituinte 

para progredir, ao passo que a sociedade instituinte necessidade da sociedade 

instituída para erguer seu projeto de transformação permanente (LOURAU, 

2002, p. 63) 

 

Para que novas instituições possam emergir, é necessário que haja uma crise nas 

instituições predominantes. A emergência de uma nova instituição alteraria o panorama 

social, uma vez que novas formas de relações também seriam estabelecidas. Para Lourau 

(2002), o surgimento de novas instituições faria emergir relações democráticas e igualitárias.  

Com o objetivo de efetivar seu funcionamento, as instituições devem se materializar. 

Isso ocorre por meio de dispositivos concretos, tais como as organizações. Estas, por sua vez, 

são configurações físicas pelas quais se materializam as instituições, como por exemplo os 

ministérios da saúde, da educação, da justiça. As organizações se efetivam através de 

estabelecimentos (unidades materiais), que mantêm e passam para o coletivo o conjunto de 

regras sociais. São, portanto, construções materiais, estando localizadas em um espaço 

geográfico com estrutura arquitetônica, muros. É a materialidade da instituição. Como 

exemplo de estabelecimentos temos a escola, os hospitais, as unidades de privação de 

liberdade (BAREMBLITT, 2002). 

Tudo isso é mantido e efetivado por agentes institucionais, pessoas que fazem parte 

das unidades e da sociedade em geral. É por meio de suas ações no cotidiano que tudo se 

materializa. Instituição, organização, estabelecimento e agentes estabelecem relações 

dialéticas, assegurando a existência e os significados das instituições sociais.  

Para Baremblitt (2002): 

 

Os agentes protagonizam práticas. Práticas que podem ser verbais, não-

verbais, discursivas ou não, práticas teóricas, práticas técnicas, práticas 

cotidianas ou inespecíficas. Mas é nas ações que toda essa parafernália acaba 

por operar transformações na realidade. (p. 28) 

 

Sob a ótica da análise institucional, os problemas que emergem nas instituições são 

reflexos das relações que se estabelecem na dimensão macrossocial, dos conflitos do campo 

social. E a análise institucional se encarrega em desvelar como e de que modo esses conflitos 

da sociedade refletem na manutenção, na organização e conflitos na dimensão microssocial – 

nas organizações, nos estabelecimentos e nas relações interpessoais. 

Esses conflitos e as exigências do macro penetram o campo institucional, e a este 

fenômeno se denomina atravessamento. Em contrapartida, há no campo institucional a 

transversalidade, cujos conteúdos são transmitidos pelo sujeito ao grupo. Devido a isso, abre 

espaço para tratar a subjetividade, visto que facilita o fluxo da circulação da palavra, e, 
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consequentemente, também abre caminho para a transformação e marca seu caráter político 

(LOURAU, 2002). 

O conceito de transversalidade foi mais amplamente desenvolvido por Guattari, 

quando em seus estudos teórico-prático com grupos sobre a transferência psicanalítica, 

indagava-se a respeito da insuficiência do conceito de transferência para se pensar a trama 

institucional. Isso deveu-se, em grande parte, por entender que a transferência psicanalítica 

propunha a ideia de tratar um psiquismo individualizado. Guattari desenvolve o conceito de 

transversalidade, a qual abarca em sua análise os vários aspectos que colaboram para a 

construção da subjetividade do sujeito, de forma a considerar o social e também o 

institucional. A transversalidade serviria como uma categoria de análise do grupo, ao qual eles 

voltariam o olhar para os aspectos e para os elementos que os atravessam, sejam sociais, 

culturais, econômicos ou políticos (SIMONINI; ROMAGNOLI, 2018). 

Lourau utilizou o termo transversalidade e corroborou com a ideia de Guattari. 

Contudo, mais tarde, a substituiu em seus textos pelo conceito de implicação. Lourau amplia a 

ideia para se pensar além do grupo, pensar o sujeito; pessoa esta que traz para suas 

experiências suas visões de mundos, suas expectativas, desejos, etc. Esses elementos 

colaboraram para a formação do enredo institucional (SIMONINI; ROMAGNOLI, 2018). 

Embora Guattari não tenha explicitado que a transversalidade é somente o grupo, suas 

inquietações o fizeram romper com o conceito de transferência psicanalítica, por voltar para o 

sujeito em análise de seus textos, e ao utilizar o termo transversalidade, Guattari sempre faz 

menção ao grupo institucional (SIMONINI; ROMAGNOLI, 2018).  

A instituição é marcada pelas contradições. Elas têm várias facetas e não são 

totalmente reveladas, isto é, podem ficar escondidas. Estar fora do alcance é resultado de um 

processo de repressão, próprio da organização (normas, portarias, resoluções, etc.). Mas, o 

que é reprimido não fica para sempre no seu local de confinamento, há momentos nos quais o 

reprimido clama por ascensão e, é então que eles vêm à tona, por meio das crises. Tais 

situações são consideradas como analisadores sociais. O analisador  

 

se caracteriza enquanto fenômeno de aspecto histórico, natural (que diz 

respeito naturalmente a uma situação de tensão) ou construído (dispositivo 

experimental), que introduz a instituição em uma crise vivenciada por um 

grupo, por uma organização ou por uma sociedade inteira (HAMMOUTI, 

2002, pp. 18-19) 

 

Trata-se, portanto, de uma crise – natural ou criada – na qual se põe em 

questionamento os modos de funcionamento das instituições vigentes, podendo abrir espaço 
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para novos modos de funcionamento das instituições. O analisador é importante para a análise 

institucional, pois é ele quem promove indagações a respeito da estrutura e funcionamento e o 

modo de relacionamento das mesmas.  

 

3.3.1 O pesquisador e o processo de implicação na construção de conhecimento 

 

Há um certo tempo, as ciências sociais e humanas vêm refletindo sobre a produção de 

conhecimento em seus respectivos campos. Principalmente no que se refere à relação sujeito-

objeto. Várias abordagens surgem nessa perspectiva, de forma a propor a superação do 

modelo positivista da ciência, que impõe uma neutralidade impossível de ser alcançada. 

Assim, passa a avaliar a relação do pesquisador e seu objeto de estudo.  

Tal discussão se inscreve nas inquietações das correntes que compõem o movimento 

da AI. Nesse contexto, a produção do “conhecimento se realiza na relação mesma entre 

sujeito e objeto - na relação intersubjetiva. Isso significa dizer que, no lugar de ter um objeto 

que se quer objeto, nós iremos, na verdade, ter um objeto que é ao mesmo tempo sujeito” 

(MARTINS, 2017, p. 494). 

Nesse sentido, o processo da produção de conhecimento é considerado a partir da 

relação estabelecida entre pesquisador e objeto de pesquisa. Neste viés, o pesquisador torna-se 

um instrumento de pesquisa, uma vez que ele está no campo da pesquisa e, portanto, participa 

de sua dinâmica. Isso oportuniza a ele conhecer os sentidos e os significados que 

circunscrevem as relações sociais do grupo em estudo, suas nuances, suas peculiaridades; 

noutros termos, tudo o que seria impossível de apreender com uma postura distante. É nesta 

linha de raciocínio que Martins (2017) aponta que o conhecimento emerge no encontro entre 

pesquisador e pesquisado.  

Como instrumento de pesquisa, o próprio sujeito também precisa se avaliar e perceber 

quais as relações que estabelece com o campo estudado, isto é, como os fenômenos que 

ocorrem nesse campo interferem na sua própria subjetividade; ou seja, o pesquisador deve 

analisar suas implicações (ARDOINO; LOURAU, 2003). Para P. Santos, Souza e V. Santos 

(2011), o conceito de implicação “produz-se como elemento pertinente para a compreensão 

das relações contratuais, fortuitas e espontâneas que envolve o pesquisador e os demais 

agentes envolvidos no estudo” (p. 11). 

Deste modo, a proposta de penetrar nas realidades das organizações, investigando e 

desvelando as instituições, se inscreve tal qual uma posição que vai além da simples produção 

do conhecimento. Há um compromisso ético-político. É manter uma postura crítica em 
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relação ao que está posto pelas organizações. Nesta linha de raciocínio, Martins (2017) aponta 

que o conceito de implicação dentro do processo de pesquisa, abre caminho para a ordem da 

subjetividade, e a isso ele acrescenta: 

 

A relação entre sujeito e objeto, entendida como um encontro intersubjetivo, 

requer o reconhecimento de dimensões que não estão relacionadas nem com 

os aspectos teóricos, nem com os aspectos metodológicos, que utilizamos na 

realização de nossas pesquisas. Tais dimensões estão circunscritas pela 

ordem do psíquico, do desejo, da vontade, que implicam afetos nem sempre 

“dizíveis” em nosso cotidiano acadêmico, mas que emergem durante a 

construção do conhecimento. (MARTINS, 2017, p. 494) 

 

É a partir destas proposições que nos propusemos pensar a afetividade no processo 

socioeducativo, compreendendo que o ser humano se constrói como tal através da relação que 

estabelece com os outros e com o seu meio. O espaço do trabalho, deste modo, passa a ser 

visto como um espaço de produção de sentidos afetivos tanto para o trabalhador, quanto para 

quem é foco de atendimento nele. 

 

3.4 Sistematizando os dados 

 

Para a análise dos dados, utilizamos do recurso da análise de conteúdo. A análise de 

conteúdo é um método que surgiu na década de 1970, nas ciências sociais. Com a necessidade 

de encontrar métodos que permitissem a análise da escuta, dos meios de comunicação, 

imagens, documentos escritos, é desenvolvido o método da análise de conteúdo, que na época 

e até os dias atuais, visa analisar os conteúdos existentes no material obtido por meio de uma 

investigação (BARDIN, 2016). 

A ideia da análise de conteúdo é que “por detrás do discurso geralmente simbólico e 

polissêmico esconde-se um sentido” (BARDIN, 2016, pp.20.). A autora explica que a análise 

de conteúdo visa entender e explicitar esse conteúdo presente nos discursos, nas imagens, 

relatos, diários, cartas, documentos oficiais, artigos de jornais, entre outros. 

Bardin (2016) explana que por se tratar de uma metodologia que visa o conteúdo do 

material, essa técnica pode ser usada em diferentes áreas do conhecimento, em especial, 

aquelas que se preocupam com uma leitura qualitativa de um determinado assunto. A análise 

de conteúdo também pode ser usada de maneira quantitativa, identificando a quantidade de 

vezes que determinado elemento aparece em um documento, em uma fala, em uma imagem. 

No nosso caso, utilizamos essa técnica para sistematizar as informações obtidas, a fim de 

analisarmos os dados que tínhamos.  
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No que se refere a organização do material, tal análise segue a seguinte ordem: pré 

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

(BARDIN, 2016). A primeira etapa, a pré análise se estrutura em outras subetapas que 

deverão ser utilizadas de acordo com o que se investiga. Utilizamos aqui duas subetapas, 

sendo a escolha dos materiais e a leitura flutuante (BARDIN,2016). 

A escolha do material trata-se de definir quais os documentos a serem analisados, 

imagens, textos, entrevistas, diários, entre outros. No nosso caso, foi o diário de campo e as 

entrevistas.  

A segunda etapa, a pré análise, consiste em fazer uma leitura do material obtido, 

denominada de leitura flutuante. Bardin (2016, p. 126), explica que: 

 

Consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em 

conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações. 

[...] pouco a pouco, a leitura vai se tornando mais precisa, em função 

de hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o 

material 

 

Assim, a autora explica que a leitura do material permitirá intuir alguns elementos 

presentes nos documentos, de modo a facilitar a análise posterior. Essa leitura busca 

responder a problemática da pesquisa.  

Realizada a primeira etapa, segue a segunda, a exploração do material. Nessa, são 

verificados conteúdos que se assemelham, que se ligam à hipótese de investigação e que se 

repetem (BARDIN, 2016). Neste trabalho, nos atentamos a elementos que se referem ao 

campo dos afetos.  

Por fim, temos a etapa do tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos 

mesmos. Após organização do material, identificação dos elementos presentes e que 

interessam ao objetivo da pesquisa, o pesquisador faz uma análise à luz da teoria escolhida 

(BARDIN, 2016). Em nosso caso, utilizamos a análise institucional. Deste modo, utilizamos 

da análise de conteúdo, para apresentar e analisar os dados no capítulo posterior. 
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CAPÍTULO 4- DO PERCURSO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentaremos o material produzido a partir de nosso diário de campo, 

o qual foi organizado em seções e entrevistas – também divididas em seções –, de modo a 

seguir os tópicos que foram norteadores.  

 

4.1 Diário de campo  

 

4.1.1 Minha trajetória na pesquisa 

 

Esta pesquisa iniciou-se juntamente com a minha inserção profissional no CENSE. 

/Iniciei minhas atividades como psicóloga no segundo semestre de 2018, a princípio 

empolgada com o novo desafio, visto que até então, só havia atendido adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, e agora teria a oportunidade de 

trabalhar em um ambiente diferente – numa instituição fechada – o CENSE; o que significava 

executar a medida de privação de liberdade e adquirir experiência com essa prática.  

Ao chegar nesse local, um trabalho novo, me deparei com um local velho, um lugar 

estruturalmente malcuidado, uma instituição total. Pelo fato de já conhecer outras unidades, 

esta realidade não me era nada desconhecida. No entanto, fiquei impactada ao me deparar 

com as paredes cinzas, algumas descascada, muros altos com arames, momento no qual 

pensei: “Estou trabalhando numa prisão”, pois o espaço físico do lugar remetia a essa 

imagem/sensação, já que os adolescentes ficam a maior parte do tempo em seus alojamentos, 

ou seja, ficam a maior parte do tempo fechados em suas celas, com as relações mediadas a 

partir de uma grade.  

O espaço é controlado desde a porta de entrada até a porta da saída, aspecto que se 

aprimorou no período em que estive lá. Inicialmente, para entrar no local, era preciso 

interfonar e aguardar até um agente de segurança socioeducativo abrir a porta; a saída ocorria 

do mesmo modo. Algum tempo depois, o Estado fez a contratação de vigilantes que ficavam 

na guarita e se responsabilizavam pela entrada e saída, fazendo anotações de quem entrava, 

quem saía e em quais horários. 

As atividades que são desenvolvidas no âmbito da unidade são programadas e, em 

muitas ocasiões, se faz os registros das mesmas. Assim, temos os registros sobre os 

adolescentes (prontuário), registros sobre seus pertencentes, sobre as reuniões, sobre 

conselhos internos e externos, sobre atividades, sobre o que era possível registrar. Registrar 

aqui traz uma certa dubiedade. Por um lado, nos indica uma forma de controle; por outro, se 
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torna necessário para organização, bem como para fiscalização do Departamento 

Socioeducativo da Secretaria de Justiça, que averigua as ações realizadas e acompanha a 

execução da medida. 

Nos primeiros três meses, participei de muitas reuniões dentro da unidade e também 

fora dela, em Conselho e Comissões. Pude observar o quanto havia interesse, por parte de um 

grupo de funcionários, para que obtivéssemos resultados positivos na efetivação de nosso 

trabalho. Existiam muitas promessas, como ter mais profissionais, implantar projetos, trazer 

os agentes para os debates, buscar uma integralidade no exercício da socioeducação. Logo no 

início, disse ao grupo sobre as minhas intenções de pesquisa. Isso porque queria saber se 

haveria adesão quando chegasse o momento das entrevistas e da realização dos grupos focais, 

o que não ocorreu devido à pandemia.  

Tal postura me colocou em uma posição bastante delicada, em alguns momentos era 

vista como membro do grupo, não havia estranhamento. Já em outros, quando era percebida 

como pesquisadora, sentia que os funcionários tinham certo receio pelo fato de estarem sendo 

observados. Essa percepção ficou evidente quando, em situações de trabalho, fazia anotações. 

Em algumas situações fui questionada “o que você vai colocar aí?”, e explicava que eram 

informações sobre o adolescente ou sobre as atividades que teria que fazer.  

Pude perceber esse desconforto ao longo do desenvolvimento da pesquisa, nas 

entrevistas. Quando eu perguntava certas coisas referentes à instituição, a pessoa entrevistada 

tinha receio de responder. Quando percebia esse impasse em responder às perguntas, eu falava 

sobre mim, sobre como eu percebia tal situação e isso foi muito importante, pois depois da 

minha fala, eu escutava “ah lembrei disso”, “ah, agora que você disse, eu acho isso”. As 

entrevistas foram realizadas enquanto eu ainda trabalhava no CENSE, então compartilhar 

algumas coisas no momento da conversa possibilitou uma aproximação do profissional com a 

pesquisadora. 

Já minha experiência nesse duplo lugar também foi difícil, pois não conseguia me 

“dividir” entre executar esse ou aquele papel. Pesquisar o cotidiano de trabalho é uma tarefa 

que me trouxe desafios, em virtude de já estar envolvida com a prática, com todos os afetos de 

alegria, satisfação, frustração, raiva, decepção. Assim, para me distanciar, pensar o que o 

ambiente institucional e as relações provocavam em mim, foi um desafio. Mas afinal, qual a 

proposta do etnógrafo, senão a de se perceber nas relações e entender as relações da cultura 

estudada? Foi importe ao decorrer de todo o processo, retomar minha postura de 

pesquisadora, curiosa, de indagar falas, refletindo sobre ações que pareciam obvias para mim, 

que faziam parte do meu cotidiano profissional e que, por vezes, até reproduzi. 
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Nas reuniões de equipe técnica ou de conselho, quando estávamos falando sobre o 

adolescente, haviam diversas opiniões, e muitas delas pareciam ter um embasamento no ECA, 

mas estavam embasadas também em percepções pessoais. Ainda assim, insistia-se em falar de 

uma certa neutralidade por parte das pessoas que ali estavam. Um exemplo disso, foi quando 

em um estudo de caso sobre um adolescente, antes de iniciarmos, me foi perguntada a idade. 

Respondi que 18 anos, e então um agente de segurança socioeducativo disse “por mim é 

extinção”12. Neste momento, houve um eco por parte dos outros profissionais que 

concordaram. Discordei, e isso por acreditar que cabia um acompanhamento por parte da 

equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Questionei o porquê da 

extinção da medida e foi me dito “eu vou amarrar o adolescente em uma liberdade assistida -

LA? O garoto já tem 18 anos!”, embora soubesse que encaminhá-lo para LA o faria ter um 

compromisso com as mudanças em seu comportamento, não entendia que seria um prejuízo, 

então continuei a argumentar que entendia como importante para continuidade do trabalho 

iniciado no CENSE. Outro agente disse “é o melhor para ele, ele vai ter que ficar indo no 

CREAS”, ainda assim não me parecia o melhor, pois ele saíra de uma situação na qual estava 

completamente assistido, para uma que não estaria, e ele estava em um processo de reflexão 

sobre sua situação.  

Após apontar isso, o primeiro agente disse “ele tem 18 anos, se eu encaminho ele para 

LA, ele comete outro crime, ele volta para cá, e eu não quero lidar com garoto de 18 anos na 

unidade!”. Após essa resposta, ficou-me evidente que a proposta de “extinção” não visava o 

melhor interesse para o adolescente, mas sim, da unidade ou dos profissionais. Essa situação 

estava embasada em um desconhecimento da própria legislação que rege o trabalho 

socioeducativo, pois o jovem de 18 anos, ao cometer crime e ser sentenciado, ele vai para uma 

prisão e automaticamente sua medida socioeducativa se extingue. 

A proposta de trabalho era muito bacana. Havia reuniões semanais que envolviam os 

técnicos, e em algumas oportunidades, envolvíamos os agentes, especialmente nos conselhos 

disciplinares e nos estudos de caso. Além disso, éramos orientados a entrar em contato com a 

rede social do adolescente, com sua família. Podíamos e devíamos visitar as residências dos 

adolescentes. Para mim, que já havia atuado em um Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, entendia as visitas como algo muito importante.  

Iniciei meu trabalho com muita disposição, mas fui percebendo que todo aquele 

mundo de possibilidades era apenas “um mundo de possibilidades”. As coisas aconteciam, 

 

12 Trata-se de uma indicação para extinguir a medida socioeducativa. 
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mas não na fluidez que me foi apresentada no momento inicial. Muitas vezes tentei executar 

meu trabalho, tentei realizar atendimentos psicológicos de rotina e de triagem e não consegui.  

Revendo meu diário de campo, identifiquei uma situação em que me senti bastante 

irritada. Naquele dia, tentei a tarde toda realizar um atendimento psicológico de rotina, mas 

não consegui. Fui informada pelo agente de referência que não havia quantidade de agentes 

suficientes para fazer a “movimentação”13, e isso impossibilitava o deslocamento de um deles 

para ficar de prontidão na porta do atendimento. No entanto, a quantidade de agentes que 

havia naquele momento era a mesma de sempre, cinco agentes de segurança socioeducativo, 

e, na verdade, o que ocorreu foi que nem todos estavam em seus postos. Um agente, 

percebendo meu descontentamento por não conseguir atender, comentou que era muito 

interessante para ele me ver querendo trabalhar. No momento eu só consegui expressar um 

sorriso desconcertado, não respondi, estava irritada. Num momento posterior, refleti: “Como 

assim? Interessante eu querer fazer o meu trabalho? Só porque os outros não querem... eu 

pareço ser diferente?” Infelizmente isso aconteceu outras vezes, e precisei manejar a situação 

diversas vezes para conseguir prestar um atendimento.  

A rotina de atendimentos da equipe técnica era sempre “boicotada”. Muitas vezes sem 

justificativas. Uma certa ocasião, quando demandei o atendimento ao agente de referência, fui 

informada que não poderia fazer o atendimento naquele momento e poderia voltar depois. 

Voltei e novamente me foi solicitado esperar mais um pouco. No retorno, ao perguntar sobre 

qual o melhor horário para fazer os atendimentos, obtive a seguinte resposta “nenhum”, então 

eu disse “mas eu tenho que atender” e me foi respondido “você continuará vindo e eu 

continuarei dizendo não”, falei que voltaria dali a 15 minutos. Dado o tempo, voltei com uma 

flor que peguei no jardim da unidade e entreguei ao agente dizendo “eu preciso muito 

atender, posso?” e então ele falou “tudo bem, mas você não atendeu ontem?”, disse que sim, 

mas eram outros adolescentes em questão. Tal situação nos revela o quanto o fluxo de 

trabalho dentro da unidade estava marcado por uma relação de poder, a ser depositada nas 

mãos dos agentes, uma vez que era prioritário na unidade a manutenção da segurança. 

Eu tinha o hábito de entrar na ala de segurança todos os dias, ao menos uma vez por 

dia, para conversar com os adolescentes, mesmo que não fosse realizar atendimento. Passava 

nas salas de atividades e via como estavam, trocava algumas ideias e então ia para a sala 

técnica. Era comum nessas passagens, os adolescentes pedirem algo, “dona Priscila, traz 

papel”, “dona Priscila, traz linha”, “dona Priscila, chama o agente”. Quando passava as 

demandas dos adolescentes para os agentes, escutava “já falei para eles que já vou passar”, 

 

13 Deslocar o adolescente de um ambiente a outro dentro da unidade socioeducativa. 
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“esses adolescentes não têm paciência”, “se você deixar, eles montam, ficam pedindo o tempo 

todo”, “são folgados”, “é só você entrar na ala que eles ficam pedindo”. Noto que esses 

pedidos dos adolescentes aconteciam pelo fato vislumbrarem na minha pessoa, a possibilidade 

de ser interlocutora de suas demandas, de serem assistidos. De uma certa forma, através da 

minha pessoa, os adolescentes acessavam coisas mais rapidamente, o que causava muito 

constrangimento nas relações que eu estabelecia com alguns agentes. 

Fiquei na instituição até novembro de 2020. De uma certa forma, fui me 

transformando ao longo do processo. O meu entusiasmo do início se transformou em uma 

rotina bastante estressante (como veremos mais adiante), a burocracia tomou conta, as pessoas 

me frustraram inúmeras vezes, assim como eu o fiz. De outra forma, fui afetada pelas 

vicissitudes institucionais, seus arranjos e desarranjos, o disciplinamento, a falta de 

perspectivas.  

 

4.1.2 O campo de pesquisa 

 

Essa pesquisa foi realizada em uma Unidade Socioeducativa (USE). As Unidades 

Socioeducativas ou Centros Socioeducativos (CENSE) são espaços destinados a adolescentes 

cuja faixa etária está entre os 13 a 18 anos, e jovens de até 21 anos, em caráter excepcional, 

para o cumprimento de medidas de privação de liberdade. A unidade em que se delineou a 

pesquisa é uma entre as 19 que existem no Paraná. 

O local onde foi realizado a pesquisa atende três tipos de medidas de privação de 

liberdade, quais são: internação (com duração de até três anos), internação sanção (com 

duração de até três meses), e a acautelatória de internação provisória (com duração de até 

quarenta e cinco dias). Esta última não é considerada medida socioeducativa, sendo análoga à 

prisão preventiva do adulto. Embora não seja medida socioeducativa, esse tempo em que o 

adolescente fica privado de liberdade, será levado em consideração caso ele venha cumprir 

uma medida socioeducativa de internação.  

Estruturalmente, o espaço fica localizado em um terreno de cerca de 4.000 m² e tem 

uma construção de cerca de 500 m². É composto por duas “alas”; uma onde se localizam as 

salas de permanência dos técnicos, do diretor, do diretor assistente, dos professores, do setor 

administrativo, dos técnicos de enfermagem, dois banheiros, cozinha, almoxarifado e sala dos 

agentes de segurança socioeducativo com outro banheiro. A outra é a ala de segurança, onde 

se localizavam as salas de aula, sala para atendimento técnico, o solário e os alojamentos dos 

adolescentes, cada um com banheiro. Ainda, o terreno apresenta uma quadra poliesportiva 

coberta com banheiro e guarita. No espaço tem árvores, gramado e muros altos com arames. 
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Um ponto importante a respeito da sala dos agentes e do diretor assistente, é que embora não 

fique na ala de segurança, sua disposição permite acesso direto a ala.  

A unidade tem capacidade para atender 28 adolescentes. São 12 alojamentos, cada 

qual com duas camas de concreto em formato de beliche, há chuveiro e um vaso sanitário 

instalado diretamente no chão. As portas dos alojamentos eram gradeadas e sempre 

permaneciam fechadas. Há também alojamentos cujo espaço físico é maior, estes têm 

capacidade para abrigar dois adolescentes nas camas e um no chão com um colchão. Há 

também cinco salas de atividades. Com a pandemia, a capacidade de atendimento diminuiu 

para 14 adolescentes, quem autorizou essa mudança foi o Departamento Socioeducativo. 

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, o espaço passou por uma reforma, 

realocando salas para alguns lugares. A sala dos técnicos de enfermagem saiu da ala de 

segurança e a sala do diretor assistente passou a ficar junto das outras salas. Os técnicos que 

se dividiam em duas salas, passaram a trabalhar em uma sala conjunta. Além dessas 

realocações, troca dos pisos e toda a unidade foi pintada. 

 

4.1.3 História  

 

A história da Unidade é um dos “não ditos” da instituição. Foi possível organizar essa 

história a partir de conversas com as pessoas e também nas entrevistas. Entretanto, em busca 

documental, não encontrei registros sobre. No período em que estive no CENSE, foi comum 

escutar frases do tipo “antigamente não era assim” por diversos interlocutores, ou “antes 

fazíamos de tal forma”. Essas frases me faziam questionar sobre a unidade, sua história, 

organização, trabalho desempenhado, entre outros. 

A partir do relato de diversas pessoas, soube que antes de se tornar uma USE, o espaço 

era utilizado para atender adolescentes em situações de vulnerabilidade. A responsabilidade 

por esse tipo serviço era do Estado, mas quem executava era a prefeitura, fazendo a sua 

administração. Segundo um agente de segurança socioeducativo que trabalha na unidade há 

15 anos e sempre morou na cidade, neste espaço os adolescentes residiam, tal qual uma 

medida socioeducativa de internação. 

Em 2002, o Estado assumiu a administração do local e faz uma reforma estrutural, 

pois até então não existiam muros, eram alambrados. Essa reforma foi necessária, pois a 

intenção era de instalar um serviço que atendesse às medidas privativas de liberdade, previstas 

no ECA. Em 2003 foi fundado o CENSE, e em 2005 foi feito o primeiro Processo Seletivo 

Simplificado – PSS, para formar a equipe de trabalho. 
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Em 2006, ocorreu uma rebelião na qual os adolescentes destruíram a unidade. Assim, 

foram transferidos e a unidade ficou por um tempo sem adolescentes. A partir daí, realizou-se 

a maior reforma da unidade, pela qual se mantém a estrutura até os dias atuais. De lá para cá 

foram feitas pequenas modificações.  

O quadro de funcionários se alterou no decorrer do tempo. A unidade, até 2016, 

contava com uma equipe de 20 agentes de segurança socioeducativos, sendo duas mulheres, 

um diretor, um diretor assistente, uma assistente social, uma psicóloga, uma técnica 

administrativa, um motorista, quatro técnicos de enfermagem, uma médica, oito professores 

de matérias: português, matemática, história, inglês, ciência, educação física, arte, e uma 

professora que ministrava atividades para adolescente de fase I, na modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), duas copeiras, quatro auxiliares de serviços gerais e um auxiliar 

de manutenção. Com o passar do tempo, houve a entrada e saída de funcionários; saíram 

agentes de segurança socioeducativos, a assistente social, a psicóloga, o médico; e entraram 

uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, um motorista, duas agentes de segurança 

socioeducativa feminino, e um agente de segurança socioeducativo masculino, um auxiliar de 

manutenção. De modo geral, o quadro de agentes se manteve o mesmo – cerca de 20 pessoas. 

Além de que, a unidade ficou com dois motoristas, dois auxiliares de manutenção, ficou sem 

assistente social, sem médico, e no fim do segundo semestre de 2020, sem psicólogo e sem 

terapeuta ocupacional.  

O decorrer da história do CENSE conta com quatro direções, já com a atual, e somente 

uma dessas não era composta por educadores. Das direções do CENSE, tem uma em especial, 

que recebe muitos elogios. Remetem à época dos louros da unidade – as frases relativas aos 

“bons tempos”, remetem a este período. Retratam, que nessa época, os adolescentes faziam 

muitas atividades pela manhã, tarde e noite. Falam que os adolescentes participavam de 

campeonatos, que existiam torneios dentro da unidade, mais integrações entre os adolescentes 

e a comunidade externa. Que a equipe se comunicava melhor, que todos tinham vez e voz.  

Buscando compreender melhor esse período entre 2011 a 2015, percebo algumas 

controvérsias e começo a questionar se o discurso de que era muito bom, é uma verdade para 

todos, ou se para outros é apenas um eco, uma forma de ataque à gestão atual. Justifico-me, 

pois quando iniciei este tópico, afirmei que me era comum escutar frases, de diversos 

interlocutores, de que “antes era diferente”, “antes a gente era escutado”, nas conversas. 

Diante disso, consegui formular a história da unidade e também compreender essas frases.  

Quando me questiono se é uma verdade para todos, é porque ao indagar “como era?”, 

os agentes me respondiam: “nossa, tínhamos que fazer muitas coisas”; “era atividade até de 
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noite, eu achava desnecessário” [sic]; “antes havia mais conselhos disciplinares, nós éramos 

mais representados nas reuniões”; “antes equipe técnica e educadores concordavam mais”. 

Esta última resposta era, de certa forma, dirigida a mim, pois quando comecei a trabalhar na 

unidade, fiz muitos questionamentos e discordava de muitas coisas, chegando até, em algumas 

reuniões, a escutar “lá vem ela, ela é do contra”.  

Por parte de outros profissionais: enfermeiros, técnicos e professores, escutava coisas 

assim: “antes havia mais reuniões”; “antes os agentes faziam mais”; “na época do fulano, 

não tinha dessa de não vou fazer, ele determinava e pronto”. Essas frases apareciam, às 

vezes, em momentos pontuais, quando por exemplo discutíamos questões mais específicas 

sobre a unidade; outras vezes em meio a conversas, distraidamente, sem muita ênfase. Elas 

foram muito frequentes tanto no início da pesquisa, quanto ao longo do meu período de 

trabalho.  

Tais frases se fazem muito presentes quando a situação nos reservava uma referência à 

história e à memória do grupo de funcionários da unidade. Pude perceber que mesmo aqueles 

que não viveram a “época de ouro” da unidade, traziam em suas falas frases que lembravam 

dessa época, o que nos faz pensar o quanto essas memórias estão enraizadas na vida do grupo 

que ali trabalha, quer seja uma maneira de se resgatar e assegurar uma certa coesão entre as 

pessoas que vivem o cotidiano da unidade.  

A referência de que o período de 2011 a 2015 foi um momento importante para os 

trabalhadores da unidade, era, em algumas situações, contradito quando discutíamos as 

relações entre os adolescentes e os educadores. Esse período foi marcado na lembrança de 

alguns como um período permeado por muitas contenções físicas nos adolescentes. Havia um 

clima bastante tenso uma vez que a unidade vivenciava constantemente a possibilidade de um 

“motim” por parte dos adolescentes.  

Tal possibilidade sempre esteve presente em nosso cotidiano, principalmente pelo fato 

de o Estado não contratar um número de funcionários – agentes, equipe técnica, etc. – para 

dar conta do funcionamento da unidade. Essa sensação – a da iminência de uma “cadeia 

virada”, conforme a gíria local – esteve presente durante todo o período em que trabalhei na 

unidade, o que trazia para o grupo de funcionários muita tensão e estresse.  

 

4.1.4 Organização 

 

A unidade possui uma equipe gestora, formada por Diretor e Diretor Assistente, esses 

estabelecem, com base nas normativas nacionais e estaduais, a maneira como o trabalho de 

cada setor será desenvolvido. A ideia da gestão é assegurar que as propostas de intervenção 
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junto aos adolescentes sejam construídas coletivamente, envolvendo para essa atividade tanto 

a equipe técnica, como os agentes de segurança socioeducativos. Quando não havia consenso, 

cabia ao diretor decidir. No entanto, algumas vezes essas decisões já vinham definidas, 

cabendo às equipes executá-las. 

Para dar sustentabilidade a essas propostas socioeducativas, foram criados alguns 

dispositivos envolvendo as equipes, tais como estudo de caso, conselhos disciplinares e 

reuniões com a equipe técnica. A ideia era realizar essas reuniões semanalmente, o que nos 

permitia organizar a “semana de trabalho”. Neste momento decidíamos as atividades que 

iríamos desenvolver junto aos adolescentes. Ao longo do tempo, essas reuniões passaram a 

ser escassas, isto é, elas foram se espaçando ao ponto de, na pandemia, ocorrer uma vez a 

cada dois ou três meses. Nesse momento, o planejamento era realizado pela equipe técnica, 

que informava a direção da unidade quando necessário.  

Tal fato comprometeu significativamente uma articulação mais efetiva entre a equipe 

técnica e os agentes de segurança socioeducativos, o que ficou evidenciado quando refletimos 

sobre os processos de comunicação dentro da unidade. 

A comunicação era algo complicado, pois muitas coisas pareciam ficar no ar. 

Percebíamos que algo estava acontecendo, mas não falado de maneira clara. Assim, para 

entender era necessário perguntar de maneira direta e, deste modo, obtínhamos uma resposta. 

“As meias palavras” traziam um certo receio por parte das pessoas, um certo medo de que a 

informação circulasse, um certo poder para quem detivesse a informação. Tal situação ficou 

bastante evidenciada quando, ao longo da pandemia, houve uma dificuldade na circulação de 

informações quanto aos protocolos – cartilhas – relativas à prevenção contra a COVID-19. 

Tal material ficou nas mãos dos setores administrativos e de saúde, o que dificultou muito a 

implementação dos cuidados em relação à higiene dos adolescentes.  

Existem meios oficiais para comunicar-se, como o e-mail, quadro de aviso, 

requerimento interno, registro de ocorrências diárias. E em relação aos adolescentes, temos 

livro de estudo de caso, livro do conselho disciplinar, livro de ata de reuniões, livro de entrada 

e saída dos adolescentes, registro de pertences, livro de ocorrências. Tais suportes, entretanto, 

não dão conta de fornecer visibilidade para um sistema de comunicação mais informal que, de 

uma certa forma, possibilita ou impossibilita determinadas ações dentro da unidade. 

Em relação aos serviços, a unidade se organiza em nove setores, sendo eles: Gestão-

Direção e Direção Assistente; Setor Administrativo; Setor Equipe Técnica, composto por 

profissionais da pedagogia, psicologia e terapia ocupacional; Setor de Saúde, comportando os 
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técnicos de enfermagem; Setor de Segurança; Setor de Serviços Gerais; Setor da Educação, 

comportando pedagogo da escola e professores; Setor de Transporte e de Manutenção. 

Em relação à entrada dos adolescentes na unidade, pudemos observar dois tipos de 

“rituais”, um que era realizado antes da pandemia, e outro durante a pandemia. Antes da 

pandemia, o adolescente que ingressava na unidade, sempre vinha acompanhado por dois 

policiais, quando em caso de apreensão em flagrante14 ou por determinação judicial. Quando 

se tratava de transferência, eram os agentes de segurança socioeducativo que o trazia; nestes 

casos, às vezes estava acompanhado, também, por um técnico. Os jovens eram recepcionados 

por um profissional da equipe técnica e por um agente de segurança socioeducativo; após, são 

preenchidos formulários, constando informações pessoais e sobre a medida de privação de 

liberdade. Após esse momento, o adolescente era revistado e, em sequência, os policiais são 

liberados.  

Os documentos são encaminhados ao setor administrativo para fazer a inclusão do 

adolescente no sistema e gerar um número para ele. Então, o adolescente recebe um kit com 

roupas, chinelo, toalha, lençol – seus pertences são registrados e guardados. Depois de trocar 

de roupa, ele é atendido pelo Diretor Assistente, que lhe dá as orientações e normas da 

unidade.  

A partir da entrada do adolescente, há um período de sete dias chamado de acolhida. 

Nesse período, a equipe técnica realiza seus atendimentos, começando normalmente pela 

psicologia, visto que não temos serviço social. E depois o adolescente é encaminhado para os 

outros setores: pedagogia, terapia ocupacional, pedagogia da escola. Após o acolhimento da 

equipe técnica, é realizado um estudo de caso. 

Durante este período de sete dias, o adolescente fica em um alojamento isolado na ala 

de segurança, tendo a oportunidade de ter contato com outros adolescentes. Nesse período, ele 

não pode sair para as atividades em grupo, fica à disposição da equipe técnica em atividades 

cujo objetivo é conhecê-lo, saber se existem atritos com outros adolescentes, organizar sua 

inserção nas atividades da unidade, inseri-lo nas atividades escolares na modalidade EJA, e 

fazer outros encaminhamentos. Depois, ele passa a frequentar as atividades coletivas, quais 

sejam: estudar, praticar esporte, participar de oficinas pedagógicas em grupo.  

 

14 Como na cidade em que está situado o CENSE não há delegacia específica para o atendimento de adolescente 

e na delegacia local não há cela especial, como prevê a legislação, há o acordo entre judiciário e MP que o 

adolescente da cidade, ao ser apreendido em flagrante do ato, será encaminhado para a unidade e ficará lá por até 

24 horas, aguardando sua audiência de representação no Ministério Público, podendo ser liberado nessa 

audiência ou permanecer na unidade. 
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A unidade possui um sistema de fases, pelo qual se avalia o processo formativo do 

adolescente. São cinco fases, a primeira inicia-se com a sua chegada. Quando o adolescente 

ingressa na unidade, ele é inserido na fase I. Conforme ele vai aderindo às regras, 

apresentando bom comportamento, comprometimento, ele vai progredindo de fase, podendo 

chegar até a fase V. Na fase II, o adolescente tem possibilidade de fazer atividades 

intramuros, sempre com supervisão. Nesta fase o adolescente pode ser solicitado a auxiliar na 

organização de livros, de papéis, e a equipe observará sua postura, isto é, se ele demonstra 

comprometimento com a atividade desenvolvida ou se avalia o espaço para uma possível 

evasão. Caso ele atinja os objetivos, ele progride para a fase III, na qual o adolescente adquire 

o direito de realizar atividades externas, acompanhado por dois profissionais; normalmente 

ele vai ao restaurante, vai em passeios programados pela unidade e faz uma visita para sua 

família, geralmente em sua residência, também acompanhado por um técnico e um agente de 

segurança socioeducativo.  

Tendo condições, o adolescente progride para a fase IV, na qual mantém os benefícios 

adquiridos na fase anterior, menos o de realizar uma visita na casa acompanhado por equipe, 

agora pode fazer curso fora da unidade, sem acompanhamento de um profissional, o motorista 

o leva e busca. Se quando o adolescente estiver na fase IV coincidir com uma data 

comemorativa, dia das mães, páscoa, dia dos pais, etc., ele poderá realizar uma visita familiar 

no final de semana, desacompanhado. E continuando a manter-se dentro das regras, o 

adolescente progride para a fase V. Nesta última fase também se mantém os benefícios da 

fase anterior, o educando pode ir para sua casa fazer uma visita familiar duas vezes ao mês; o 

Estado fornece uma passagem e a outra fica por conta dos familiares. Todas essas ações são 

previstas no Plano Individual de Atendimento – PIA, e iniciados após a homologação do juiz.  

Durante a pandemia, este e outros procedimentos se alteraram devido aos protocolos 

de segurança e saúde. A principal mudança foi no período de acolhida, pois houve uma 

ampliação do período: de sete passou a quatorze dias. As atividades de grupo tiveram de ser 

redimensionadas. Antes da pandemia, a unidade recebia cerca de 28 adolescentes; estes eram 

alocados durante suas atividades em cinco salas, que comportavam cerca de cinco a seis 

pessoas.  

Quando a pandemia se instalou, nossa unidade passou a acolher 14 adolescentes15. 

Assim, a partir de uma resolução do Supremo Tribunal Federal de Justiça – STF, houve uma 

avaliação da situação dos internos, o que possibilitou a revogação da medida de internação de 

 

15 Essa redução na capacidade de atendimento aconteceu em todos os CENSEs do Paraná, como medida de 

segurança. 
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alguns deles. Assim, nossa unidade ficou atendendo nove adolescentes16. Os alojamentos 

reservados para recepcionar os adolescentes foram isolados. O técnico de enfermagem passou 

a participar, com outros membros da equipe técnica, da recepção inicial dos adolescentes, 

levando informações sobre a saúde, objetivando saber se o adolescente estava com COVID. 

Caso ele fosse diagnosticado, deveria ser encaminhado para outra unidade.17  

Durante o período de recepção de quatorze dias, apenas o profissional que o 

recepcionou realizava os atendimentos para o jovem, buscando diminuir a circulação do 

jovem e também o contato com vários profissionais. Também durante esse período, ele era 

monitorado duas vezes por dia pela equipe de saúde que aferia sua temperatura e fazia uma 

rápida anamnese de como o adolescente estava. Após os quatorze dias, os outros profissionais 

começariam a atendê-lo e ele iria para as atividades no coletivo.  

No contexto da pandemia, as aulas foram suspensas. Logo, os adolescentes faziam 

atividades pedagógicas (não escolares) de manhã e de tarde, e jogavam videogame. Um mês e 

meio depois da suspensão das aulas, houve o retorno das atividades escolares e assim, no 

período da manhã, os adolescentes voltaram a estudar com a supervisão da pedagoga da 

unidade. Os professores voltaram, por uma pressão do Estado, a frequentar a unidade, e eles 

ali compareciam uma vez por semana. As atividades externas previstas no processo formativo 

também foram suspensas. No período da pandemia, mais que em todos os momentos, os 

adolescentes não tiveram contato com a comunidade externa. 

 

4.1.5 Rotina 

 

As atividades na unidade iniciavam-se por volta das 6:00-6:20h, é esse horário que a 

copeira chega na unidade e começa o preparo de desjejum dos adolescentes. Era servido para 

os adolescentes leite, achocolatado, ou um suco, pão, às vezes com margarina, às vezes com 

queijo (produzido por uma das copeiras), às vezes queijo muçarela, às vezes mortadela, às 

vezes apresuntado. Após preparado o desjejum, o lanche era colocado em um pote plástico 

acompanhado de um copo plástico. Este lanche, mais o copo, eram distribuídos entre os 

adolescentes em seus alojamentos. 

Entre às 06:50 e 7h, temos a troca de plantão dos agentes de segurança 

socioeducativos – chegada dos agentes que iniciam seu plantão e saída dos agentes que 

 

16 Esse número de internos aumento posteriormente, mas não extrapolou o número permitido, que era de 14 

internos. 
17 No estado do Paraná, algumas unidades foram denominadas sentinelas, elas receberiam os casos confirmados 

dos adolescentes com COVID- 19. 
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cumprirão o plantão noturno. Momento para um café e oportunidade para trocarem 

informações sobre ocorrências que porventura aconteceram no período noturno. Se não havia 

relato de ocorrências, subentendia-se que estava tudo bem. 

Após o “café”, os agentes se organizam para acordar os adolescentes e entregar o 

desjejum. Um agente fica responsável por entregar o lanche para os adolescentes em seus 

alojamentos e logo após o lanche, os potes e copos são recolhidos. Em seguida são 

distribuídas as escovas de dente já com pasta que são recolhidas logo depois de serem 

utilizadas. A vigilância com esse material é ressaltada uma vez que produtos como esses 

(escovas de dente) podem ser utilizados como arma. Para evitar confusões, um único agente 

fica responsável por recolher as escovas. 

Após o desjejum, os adolescentes se preparam para as atividades do dia. Arrumam e 

limpam seus alojamentos. A limpeza da ala de segurança – onde ficam os alojamentos dos 

adolescentes – é realizada por um jovem, geralmente é um adolescente que está na fase III de 

sua trajetória na unidade. Enquanto esse movimento está acontecendo dentro da ala, o agente 

de referência18 do plantão imprime o cronograma das atividades. Nesse cronograma estão 

descritas as atividades que serão desenvolvidas durante o dia, e o encaminhamento dos 

adolescentes para as mesmas. Noutras palavras, é definido quem fará o quê, os adolescentes 

são distribuídos entre atividades escolares como aula de português, de matemática, são 

indicados aqueles que farão atividades na quadra, aqueles que participarão das atividades do 

curso profissionalizante, etc. Esse cronograma é organizado pela pedagoga da unidade, e ao 

ser elaborado, toma-se o cuidado para que os grupos sejam formados de tal forma que 

adolescentes rivais não se encontrem, evitando-se assim atritos entre eles.  

Quando o adolescente chega na unidade, é aberto um prontuário. A partir das 

informações ali contidas, o agente de referência organiza as saídas dos jovens previstas e 

demandadas pela equipe técnica. Ali temos informações das demandas ou encaminhamentos 

para médicos, dentistas, ou outras saídas, tais como levá-los para a Agência do Trabalhador 

para fazer sua carteira de trabalho, por exemplo. O prontuário também traz informações sobre 

as visitas que os adolescentes receberão e quem virá visitá-los. Assim, num primeiro 

momento do dia, o agente referência e organiza os trâmites para as saídas (contato com o setor 

administrativo para agendar com motorista da unidade) e visitas. 

Após fazer essas verificações em relação à demanda do dia, os agentes começam a se 

organizar para fazer a “movimentação”. Fazer a movimentação é direcionar os adolescentes 

 

18 Cada plantão têm seu agente de referência, que corresponderia a uma pessoa que exerce certa liderança entre 

os agentes e que têm alguns benefícios como, por exemplo, escolher a data de suas folgas primeiro. 
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para seus respectivos locais de atividades, conforme o cronograma. As movimentações, em 

geral, são sempre feitas por todos os agentes. Quando todos os adolescentes estiverem em 

seus devidos lugares, o agente de referência vai até a sala de aula conferir os materiais na sala 

dos professores– conferir as quantidades de lápis, borrachas, canetas, tesouras, etc. Após esta 

averiguação, o agente libera os professores para entrarem nas salas e iniciarem as aulas. 

As aulas iniciam-se por volta das 8h e terminam por volta das 11:30h. Por volta das 

10h, é feito um intervalo. Antes do intervalo, os agentes conferem o material que foi 

disponibilizado anteriormente. Após essa averiguação, os professores saem das salas com o 

material escolar, e em seguida temos uma nova movimentação entre os adolescentes, onde 

estes podem ir ao banheiro nos alojamentos. Esta movimentação é acompanhada pelos 

agentes. Após a ida ao banheiro, na sala de aula, lhes é entregue o lanche. Após o lanche, os 

professores voltam para as salas de aula com o respectivo material escolar (que é conferido 

novamente), e continuam suas atividades. Por volta das 11:25h, um agente começa a fazer a 

conferência do material escolar e posteriormente, os professores são retirados da sala e tem-se 

uma nova movimentação, os adolescentes vão para os seus alojamentos e ali ficam 

aguardando a entrega do almoço. 

O almoço é fornecido por um restaurante. A comida vem acondicionada em marmitas 

cujo peso gira em torno de 700 gramas. Antes de a marmita ser entregue aos adolescentes, ela 

passa por uma conferência: aferição de temperatura, peso, embalagem, informações essas que 

são processadas para futuros relatórios. Junto com a marmita dos adolescentes, vem uma 

marmita de tamanho pequeno, que é uma marmita amostra que contém a comida que foi 

servida aos adolescentes. Tal recipiente é acondicionado num congelador. Este procedimento 

é realizado pois, caso algum adolescente passe mal por conta da comida, existe essa amostra 

para ser analisada e saber o que aconteceu. Conversando com a copeira da unidade, fui 

informada de que, desde que ela começou a trabalhar ali (cerca de seis anos), não foi 

analisada nenhuma marmita, e também não lembra de adolescente passando mal pela comida. 

O restaurante também é responsável pelo fornecimento de alimento aos profissionais 

que fazem plantão de 12 horas19 – os agentes de segurança socioeducativos e os técnicos de 

enfermagem. Além desses, o Diretor e o Diretor Assistente têm acesso à alimentação. Embora 

apenas esses profissionais tenham direito à refeição, é sabido, por todos, que o restaurante 

encaminha uma quantidade de alimento suficiente para todos os profissionais e que, às vezes, 

há sobras.  

 

19 Os profissionais que não fazem plantão de 12 horas têm uma hora para o almoço. Alguns vão para suas casas, 

outros ficam ali, encontram um lugar para almoçar e descansar, ou ficam conversando. 
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Voltando à rotina dos adolescentes, na hora do almoço eles recebem a refeição em 

seus alojamentos. Eles devem almoçar em 15 minutos. Um agente passa pelos alojamentos 

recolhendo as marmitas e depois entrega a escova de dentes para os adolescentes. Após a 

higiene bucal, as escovas são recolhidas, como já mencionado. 

Nesse horário do almoço, é ligada a TV para os adolescentes na ala de segurança. Os 

adolescentes assistem à TV de seus alojamentos, uma vez que estes estão com as grades 

fechadas. Um agente acompanha esse momento de descontração, alguns saem e vão tomar 

sol, outros ficam na sala dos agentes de segurança socioeducativos. 

Por volta das 14h, temos o início de uma outra movimentação. Com base no 

cronograma, os adolescentes são direcionados para salas a fim de realizarem as atividades 

previstas. Normalmente, um a dois grupos tem cursos profissionalizantes, que são de 

almoxarife e/ou faixas e cartazes. Os adolescentes que não vão para o curso 

profissionalizante, vão para uma outra sala para fazerem origami. Como de manhã, antes de 

os professores que ministram as atividades entrarem em sala, é conferido o material, o que se 

repete quando as atividades terminam. 

Alguns dias da semana, no período da tarde, os adolescentes vão para o solário e 

desenvolvem atividades na quadra. Alternando entre esses dois momentos, ou seja, dois 

grupos em determinados dias da semana terão solário e quadra. Enquanto um grupo está no 

solário o outro grupo está na quadra, quando termina o horário do grupo da quadra, eles vão 

para o solário e vice-versa. O horário de troca do solário para quadra é às 15:20-15:30h. 

Por volta das 15:10h, um agente entrega para os adolescentes o lanche da tarde, dá-se 

em torno de 15 a 20 minutos para eles comerem e então recolhe-se o copo e o pote do lanche. 

Entre as 15:25-15:40h, é o intervalo – que vem acompanhado com as devidas conferências de 

material. Nesse momento os adolescentes podem ir ao banheiro em seus alojamentos. Para 

tanto, é organizada uma movimentação por sala e se deslocam dois adolescentes por vez, 

acompanhados de um agente. Finalizado o intervalo, os adolescentes voltam para suas 

atividades. 

Por volta das 16:30h, um agente confere o material. Na sequência, os professores são 

retirados e os agentes se organizam para fazer a movimentação dos jovens. Finalizada a 

última movimentação do dia, com o retorno dos adolescentes para a ala de segurança, eles são 

liberados para tomar banho. Após o banho, a TV é ligada em um canal aberto e os jovens 

normalmente a assistem através das grades de seus alojamentos. 

Entre as 18:30h e 19h, chega na unidade a janta dos adolescentes. Segue-se o mesmo 

padrão de pesagem, averiguação das embalagens e aferição da temperatura. Normalmente 
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quem faz tal conferência é a mesma pessoa que fez a do almoço. Se a comida chega e os 

procedimentos em relação à conferência ficam prontos até às 18:50h, o plantão diurno entrega 

a janta para os adolescentes; caso contrário, é o plantão noturno que faz essa atividade e 

depois se recolhe as marmitas. 

Ao final do plantão, um agente faz um relatório do dia. Neste relatório constam 

informações gerais, tais como: quantidade de adolescentes, se aconteceu alguma saída, se 

houve algum atendimento pela equipe técnica, se houve aula, se houve curso 

profissionalizante e, caso algum profissional, agente, equipe técnica, equipe da saúde entender 

que é necessário acrescentar alguma coisa, o profissional pede para o relator colocar no 

relatório. Esse relatório é enviado para direção e uma cópia é impressa e colocada na sala do 

Diretor Assistente. 

Estando tudo em ordem, o plantão diurno se encerra, os agentes voltam depois de um 

dia, pois fazem uma carga horária de 12h por 36h, ou seja, 12 horas de trabalho para 36 horas 

de descanso.  

No período da noite, os adolescentes podem assistir à TV, ler um livro ou gibi. Entre 

às 20:40/21h é entregue o lanche da noite. Depois de os adolescentes terem feito a última 

refeição, são entregues as escovas de dente. E entre as 22 e 23h, a depender do dia e do 

plantão, a TV é desligada, são apagadas luzes e é ordenado que os adolescentes durmam.  

Durante a noite, a equipe de agentes faz rondas na ala de segurança, onde ficam os 

adolescentes. Ao final do plantão noturno é confeccionado um relatório para dizer como foi a 

noite e então inicia-se um novo dia. 

Podemos perceber, ao longo deste detalhamento da rotina diária da unidade, o quanto 

se privilegia ações que têm como perspectiva o asseguramento da ordem e da disciplina, 

marcados pela organização dos tempos e dos espaços. Um disciplinamento que atinge tanto os 

adolescentes, quanto alguns funcionários da unidade – como, por exemplo, os professores, 

que somente entram e saem de suas salas depois de conferido o material pelos agentes de 

segurança socioeducativos. 

Há outras atividades que não ocorrem todos os dias, mas fazem parte da rotina 

institucional. Tais como a vinda do médico e saídas externas. Uma vez na semana um médico, 

um clínico geral, vem até a unidade prestar atendimentos aos adolescentes. A ideia é a de que 

esse médico faça uma triagem com os adolescentes novos, verificando a necessidade de 

algum encaminhamento. Em relação aos adolescentes que já estão na unidade há algum 

tempo, o atendimento é realizado sob demanda.  
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O médico também realiza uma triagem, esta ação tem o intuito de ser investigativa e 

tem como objetivo traçar um plano de atendimento individual na área da saúde para os 

adolescentes. O médico alega fazer a triagem, mas não explicita de que forma ela acontece. 

Para nós que trabalhamos na equipe técnica, isso é uma incógnita. Nesta triagem o médico 

atende aleatoriamente seis adolescentes em 15/20 minutos. Quando indago sobre esta 

atividade, a resposta vem também como uma incógnita: “é melhor ter, do que não ter”. Uma 

resposta evasiva que, de uma certa forma, tenta preservar a postura do profissional, e os 

adolescentes, em sua maioria, acabam ficando desassistidos.  

Em relação às saídas externas, elas acontecem algumas vezes no mês. São situações 

nas quais os adolescentes vão para o médico, no dentista, ou ainda adquirem o benefício de 

fazer atividades externas, tais como ir acompanhado da equipe técnica e agente de segurança 

socioeducativo ao restaurante que fornece comida à unidade, fazer visita familiar também 

acompanhado. Essas atividades não modificam a rotina diária. 

Os adolescentes são levados ao médico quando o serviço de saúde da unidade entende 

a necessidade de uma intervenção, de uma prescrição de remédio, de uma avaliação médica. 

Nessas saídas, os adolescentes são acompanhados por um agente, por um técnico de 

enfermagem e pelo motorista. Quando o médico é um psiquiatra, vai também o psicólogo. 

As idas ao dentista são acompanhadas por um profissional da saúde, um agente de 

segurança socioeducativa e o motorista. Se houver necessidade, a depender da quantidade dos 

adolescentes, mais de um agente acompanha a ação. Normalmente não saem mais que três 

adolescentes por vez, devido a capacidade da unidade. 

As saídas ligadas ao percurso formativo do adolescente estão relacionadas à trajetória 

dos adolescentes na unidade. O percurso formativo é constituído por quatro fases. As fases 

foram elaboradas como um parâmetro que serve para avaliar o comprometimento do 

adolescente com a medida socioeducativa. A partir da fase III, os adolescentes adquirem o 

benefício de fazer atividades externas.  

Essas atividades externas incluem almoçar no restaurante que fornece a comida para a 

unidade, fazer uma visita familiar, ir a uma igreja assistir cultos religiosos, fazer cursos 

profissionalizantes fora da unidade. Em todos esses momentos, vale ressaltar novamente que 

os adolescentes são acompanhados por um agente de segurança socioeducativo e por um 

membro da equipe técnica. Tais atividades têm como intuito a reintegração do adolescente na 

sociedade, visto que ele permaneceu por um tempo sem contato com a comunidade externa. 

Nesse período de internação, os adolescentes têm contato com seus familiares, profissionais 

da unidade e com profissionais em situações de atendimento externo.  
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As visitas familiares são sempre agendadas com a família. É comum haver uma 

preparação para esse momento. Nosso contato com os familiares dos adolescentes ocorre logo 

quando ele entra na unidade – no período de acolhimento. Nessa oportunidade, têm-se como 

perspectiva conhecer o histórico dos jovens. Complementando tal histórico, procuramos 

contato com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, o Conselho 

Tutelar, e em casos em que há histórico de acompanhamento na saúde por demandas de saúde 

mental, entra-se em contato com a unidade que atende os adolescentes. Nos contatos com 

essas pessoas levanta-se informações sobre o local onde os adolescentes moram, se existem 

ameaças contra eles, como eles se relacionam com outros membros da família, sabemos sobre 

a percepção dos familiares quanto a situação dos adolescentes. 

Ao longo da estadia dos adolescentes na unidade, sempre é promovido um encontro 

com seus familiares. Nessa oportunidade, os levamos para suas casas. Quando observamos 

que tal visita familiar não é possível por conta da segurança dos adolescentes e dos técnicos 

que os acompanham, marcamos um encontro com os familiares num lugar seguro. 

Essas visitas são muito interessantes pois proporcionam o conhecimento da realidade 

dos adolescentes, para além de suas falas. Em alguns casos, quando a demanda de trabalho 

permite, um membro da equipe técnica realiza uma visita domiciliar sem os adolescentes, 

oportunidade que temos para entender um pouco mais sobre a dinâmica familiar e de nos 

aproximarmos da realidade dos adolescentes. 

Nos finais de semana a rotina é diferente. Aos sábados pela manhã é o momento que 

os adolescentes têm para cuidar de si, fazerem a barba, cortarem o cabelo, cortarem as unhas. 

No período da tarde e da noite, eles ficam em seus alojamentos assistindo filmes, lendo livros, 

às vezes vai um grupo religioso pregar uma palavra. No domingo é dia das visitas familiares. 

No período da manhã um grupo religioso vai até a unidade fazer um culto. No domingo à 

tarde as famílias vão visitar os adolescentes.  

Nem todos os adolescentes recebem visitas e nem todas as visitas acontecem no 

domingo, alguns recebem visitas durante a semana pois a família vem com algum dispositivo 

da rede, normalmente do CREAS ou do Conselho Tutelar. Muitas vezes o meio de transporte 

utilizado para as famílias chegarem à unidade é o ônibus da Secretaria da Saúde do município. 

Um técnico é escalado para fazer a recepção das famílias. O familiar chega, o técnico 

conversa com ele, fala como está o adolescente, tira as dúvidas e o libera para ir para a revista, 

que é feita pelos agentes, respeitando o sexo de cada um: mulher revista mulher e homem 

revista homem. De todo o tempo em que estive no CENSE, 80% dos familiares que iam fazer 

a visita, eram as mães. Era comum, também, a ida dos irmãos, em grande parte os mais novos. 
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Em um domingo do mês é permitida a entrada de crianças com a idade de até 11 anos. 

Nos outros, só podiam entrar dois familiares, adultos, e crianças maiores de 12 anos – estas só 

podem entrar se estiverem acompanhadas por um adulto cadastrado para fazer a visita, e que 

também é família do adolescente. 

Os adolescentes que não recebem visita têm direito a uma ligação de oito minutos para 

a mãe, o pai, tios, avós ou namorada. Essas ligações ocorrem durante a semana, no momento 

que ele receberá atendimento. 

Uma outra atividade externa que acontece aos finais de semana é a ida dos 

adolescentes a suas casas, onde passam o final de semana. Este benefício é conquistado 

quando os adolescentes atingem o mais elevado nível do seu percurso formativo, a fase V. 

Eles podem ir para suas casas duas vezes ao mês, mas o Estado fornece passagem para apenas 

uma, as despesas para a segunda visita ficam sob a responsabilidade dos familiares e/ou dos 

adolescentes. Os adolescentes normalmente vão para suas casas na sexta no fim da tarde – ou 

no sábado de manhã – e voltam na segunda-feira até o final da tarde. Estas visitas familiares 

não são acompanhadas e, normalmente, os adolescentes voltam para a unidade. Aqui cabe 

pontuar que quando os adolescentes têm acesso a essa visita, sua estadia na unidade já está 

terminando, ele está prestes a sair da unidade, a depender do relatório a ser enviado para o 

juiz. Caso os adolescentes não voltem, eles regridem nas avaliações efetivadas pelas fases, 

tendo que adquirir os benefícios relativos ao percurso formativo novamente. 

Em datas comemorativas como Dia das Mães, dos Pais, Páscoa e Natal são realizadas 

confraternizações com as famílias, geralmente almoços na unidade. As famílias passam essas 

datas com os adolescentes.  

Com a pandemia da COVID-19, duas mudanças importantes aconteceram: foram 

suspensas as atividades externas e as visitas dos familiares. Buscando suprir esse contato 

familiar, os adolescentes passaram a fazer ligações por videochamadas duas vezes na semana. 

Os atendimentos técnicos inicialmente foram intensificados, de modo a fazer as orientações 

aos adolescentes do contexto pandêmico que estamos vivenciando. 

 

4.1.6 A posse da chave 

 

Um elemento muito importante que medeia as relações entre as pessoas que circulam 

pela unidade é a “posse da chave”. Ela tem um simbolismo muito especial entre os agentes, 

pois é através dela que se possibilitam ou impossibilitam determinadas ações no âmbito 

institucional. 
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Até a chegada dos vigilantes terceirizados, a entrada na unidade e nos locais 

considerados ala de segurança, ocorria por meio da liberação dos agentes de segurança 

socioeducativos, situação que mudou com a entrada dos vigilantes; o que ocorreu depois que 

iniciei a pesquisa. Estes profissionais ficaram responsáveis pela segurança externa da unidade 

e entrada da unidade, e os agentes de segurança socioeducativos ficaram responsáveis pela 

área de segurança.  

O espaço institucional é estruturado por muros altos e com um cerca concertina ouriço. 

A entrada pode ocorrer por três lugares: pela abertura do portão, pela porta do portão e por 

uma porta que fica ao lado, que comumente é por onde todos entram. Quem detém a posse da 

chave detêm também a liberdade de ir e vir das pessoas que frequentam a unidade, e por que 

não, o poder? Afinal, é por meio da chave que se acessa os lugares; é somente com ela que se 

abre e se fecha os cadeados. 

As chaves eram distribuídas entre os profissionais que atuam na unidade: os técnicos, 

a direção e o pessoal administrativo têm acesso às chaves que permitem a entrada na unidade. 

Tal fato foi bastante questionado por alguns agentes de segurança educativos, pois no seu 

entendimento tal situação colocava em risco a segurança da unidade.  

Quando entrei, logo recebi um molho de chaves. Essas me davam acesso à unidade, 

permitindo minha circulação sem esperar a liberação e permissão para entrar e sair dos 

lugares. Por ter recebido o molho de chaves, imaginei não haver problemas em usá-lo, então 

as utilizei para entrar e sair da unidade. No entanto, tal situação gerou conflitos a ponto de ser 

questionada porque eu tinha a chave. Para mim nem era uma questão, pois me pareceu 

“normal” ter a chave do local de trabalho, mas essa indagação me colocou uma interrogação 

que no momento não tive resposta.  

Em momento posterior, quando eu estava saindo da unidade após ter encerrado meu 

expediente, um outro agente me questionou: “você tem a chave?”, respondi que sim. E o 

agente me disse “mas você não pode ter, e se você sair, e tiver um adolescente te esperando? 

ele irá te abordar e pode entrar na unidade”, e eu indaguei: “mas isso não pode acontecer 

com qualquer um?” E a resposta foi: “Sim, mas se acontecer com um agente, ele irá conter o 

adolescente.” Sem prolongar a conversa, apenas silenciei e mais uma vez a interrogação em 

relação a chave reapareceu. 

O que significava eu ter a chave? Naquele momento me parecia uma posição de não 

submetimento ao outro, afinal, eu tinha a chave e podia entrar e sair a qualquer momento, sem 

me submeter ao controle dos agentes, sem ter que esperar a hora que eles abririam o portão 
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para minha entrada ou para minha saída. Deste modo, o poder da chave não estava mais na 

mão daquele grupo, e imagino que isso os incomodava... perderiam o controle. 

Após aquela indagação sobre o uso da chave, cujo uso me foi autorizado, me gerou um 

desconforto. Sem perceber, evitava usá-la e me atentava quando o fazia, como se estivesse 

fazendo algo errado – e de fato estava aos olhos de alguns. Tal situação me afetou 

consideravelmente, pois a partir deste questionamento, passei a pensar que não estava fazendo 

a “coisa certa”. Um medo de errar tomou conta.  

Algum tempo depois, a entrada e saída da unidade passou a ser responsabilidade dos 

vigilantes, e por seu posto de trabalho ser em frente ao portão, naturalmente eles o abriam e o 

fechavam. E a chave? Bom, ficou em desuso! 

 

4.1.7 Medicação: cuidado ou controle? 

 

Uma das coisas que me chamou atenção em relação aos adolescentes, era o alto uso de 

medicamentos. De 32 meninos, 16 usavam psicotrópicos. Esse número alto de adolescentes 

fazendo uso de remédio controlado não me parecia normal. Cheguei a perguntar o porquê de 

eles usarem remédio, que normalmente era de manhã e à noite, quando não, também a tarde. 

A resposta que obtive era: “os meninos pedem, eles dizem que estão chapando, aí 

encaminhamos eles para o psiquiatra.”  

Esse fluxo se estruturava da seguinte maneira: o adolescente solicitava o remédio logo 

que adentrava a unidade, dizendo que precisava pois não conseguia dormir, tinha muitos 

pensamentos, estava chapando. O profissional, geralmente da saúde ou da psicologia, fazia 

encaminhamento para o psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – 

CAPSi, que normalmente atendia o adolescente e lhe passava medicamentos.  

Os adolescentes compreendiam o fluxo e também o que falar para ter acesso ao 

remédio. Passei a acompanhar mais de perto essa demanda por medicamento, com o intuito de 

entender o pedido e o porquê de aceitar o pedido. Em relação aos adolescentes, me parecia 

uma troca. Muitos dos meninos que estavam lá, senão todos, a depender da época, faziam uso 

de alguma droga quando estavam em liberdade, seja lícita ou ilícita, entre as drogas mais 

comuns estavam o álcool, o tabaco e a maconha; alguns faziam uso de cocaína, e uns de 

crack20. Em minhas leituras, o adolescente entrava na unidade e de maneira abrupta parava o 

uso de qualquer substância, visto que não é permitido no local e há um cuidado em relação a 

 

20 O uso crack não era bem aceito pelos adolescentes pois o usuário, ao utilizar a droga, fica fora do controle, não 

é confiável, podendo vir a roubar para acessar a droga. 



112 
 

isso. Além do mais, eles se deparavam com um ambiente fechado e uma nova rotina, 

permeada por novas adaptações. De certo modo isso traz um impacto, então a busca pelos 

psicotrópicos.  

Mas por que os profissionais os concediam? Escutava dos profissionais: “se eles [os 

adolescentes] não se “chapam”, “não conseguem dormir”, “dão trabalho”. A partir dessas 

falas, comecei a indagar se o encaminhamento do adolescente para o psiquiatra estava 

relacionado ao cuidado, visto que ele dizia não estar bem, e me parecia óbvio, haja vista o 

local que ele estava; ou então porque desta forma ele não traria demandas de trabalho, visto 

que se o adolescente não estava bem, caberia a um profissional escutá-lo. Entregar o remédio 

me parecia mais fácil, pois aquietava o adolescente e consequentemente ele não demandava 

atenção, visto que estaria sob efeito da medicação.  

Perplexa com tal situação, propus um sistema de triagem para esses encaminhamentos: 

os adolescentes que já fizessem uso de medicamentos, eram acompanhados pela rede de 

saúde, antes de entrarem na unidade, e tinham a possibilidade do acesso às medicações. Já 

aqueles que apresentassem demandas quando estavam cumprindo a medida na unidade, 

seriam avaliados pela equipe técnica, e caso se confirmasse a necessidade, os adolescentes 

seriam encaminhados para o CAPSi. Esse sistema de triagem causou, inicialmente, alguns 

tumultos por parte dos adolescentes, os quais demandavam mais atendimentos não só da 

psicologia, como também de outros profissionais. Fui questionada em determinado momento, 

“porque você não dá o remédio logo para o garoto, ele pode ficar irritado e bater grade”. De 

fato, isso podia acontecer, mas não aconteceu. Todavia, a iminência de que algo poderia 

acontecer, trazia um desconforto para todos no local.  

Aos poucos os pedidos foram diminuindo. Certo dia estava na minha sala e uma 

profissional da saúde me informou: “Hoje não temos nenhum menino tomando remédio e eles 

estão todos bem!” Perguntei o que ela havia percebido nesse processo, e ela disse que “além 

de diminuir os pedidos por remédios psicotrópicos, também diminuiu o pedido por outros 

remédios não controlados, como para dores, náuseas”.  

Essa fala me fez refletir sobre o medo da instabilidade na unidade, tal sensação não 

permitia que se desenvolvesse um trabalho mais efetivo com os adolescentes. Para tanto, era 

necessário que eles, ou pelo menos parte deles, estivessem sob efeito de medicamentos. 

Parecia que precisavam ser controlados, assim não haveria possibilidades de grandes 

problemas. 

 

4.1.8 O Centro Socioeducativo enquanto uma Instituição Total? 
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O conceito de instituição total foi formulado pelo sociólogo Erving Goffman, após 

realizar um estudo sobre a dinâmica de um hospital psiquiátrico no final da década de 1950. 

Este estudo culminou no livro Manicômios, Prisões e Conventos, publicado em 1961 (no 

Brasil a publicação ocorreu em 1974). 

O estudo apresentado por Goffman permanece atual e os estabelecimentos que ele 

denominou de instituição total, devido ao seu funcionamento, ainda existem e pouco mudou 

de lá para cá (BENELLI, 2014). Consideramos, tal como Benelli, que a teoria de Goffman se 

faz presente nos dias atuais, à medida em que é importante para entender a dinâmica de tais 

instituições e seus reflexos (afetos) nos sujeitos envolvidos em tal dinâmica. 

E o que são Instituições totais? De acordo com Goffman (1974), são os 

estabelecimentos nos quais as pessoas ficam por um determinado tempo, e assim, a vida 

desses sujeitos se constitui e se configura naquele espaço. As atividades e aspectos básicos da 

vida, tais como trabalho, lazer, educação, alimentação e descanso são feitos nesse local; por 

conseguinte, o contato com o mundo externo é pouco. Por abarcar os muitos aspectos da vida 

dentro de um espaço intramuros, é que são denominadas de instituições totais, pois são 

fechadas de forma a fazer a vida acontecer ali dentro.  

As instituições totais são espaços que propõem a realização de um determinado 

trabalho com certos grupos, tais como pacientes psiquiátricos, pessoas que violam as leis, 

militares, noviciados, entre outros. Nessa perspectiva, Goffman (1974) aponta seis tipos de 

instituições totais, sendo elas: os abrigos, os hospitais psiquiátricos, os conventos, as prisões e 

os campos de trabalhos-quartéis, internatos, navios. O que diferencia cada instituição é sua 

finalidade, e o que as tornam instituições totais, é o seu modo de organização, o fato de 

abarcar vários aspectos da vida e ter uma estrutura a dificultar o contato com o mundo 

externo. 

As instituições totais funcionam como uma microssociedade, que se caracteriza tal 

qual uma forma de organização, como no modelo macrossocial, por exemplo. Tal organização 

circunscreve as possibilidades tanto para o desenvolvimento das atividades, quanto para o 

estabelecimento das relações. De um modo geral, nesses estabelecimentos há, portanto, dois 

grupos: os internos e os dirigentes. Os internos são aqueles atendidos, isto é, objetos de 

atenção da instituição; já o outro grupo, os dirigentes, são aqueles que prestam serviço à 

instituição. Estes grupos, por sua vez, se organizam em torno das afinidades ou interesses 

(GOFFMAN, 1974). 

Outra característica de uma instituição total é que nestes estabelecimentos as 

necessidades das pessoas, como dormir, comer, tomar banho, lazer, etc., são controladas e 
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possuem uma dinâmica coletiva. O controle se apresenta a partir de duas vias; a primeira 

serve como modo de organização do espaço, pois há muitas pessoas no mesmo local; e a 

segunda, como meio de exercer a vigilância e verificar se as ordens estão sendo seguidas. Este 

último ponto serve tanto para o controle dos internos, quanto da equipe dirigente responsável 

por prestar serviço enquanto esfera controladora.  

Ademais, a dinâmica coletiva possui dois aspectos. O primeiro deles, quando o sujeito 

adentra uma instituição total, ele recebe roupas e itens do estabelecimento, e os objetos que 

afirmam sua singularidade são retirados para que o sujeito seja identificado como membro 

daquele grupo. O segundo aspecto diz respeito à organização das atividades que são, em 

grande parte, realizadas em grupo (GOFFMAN, 1974). 

As características apontadas por Goffman para identificar uma instituição total podem 

ser encontradas na organização e funcionamento dos CENSEs. São elas; a grupalidade: nos 

centros socioeducativos os adolescentes realizam suas atividades em grupo; há também o fato 

de que em grande parte das unidades, os jovens dormem em alojamentos coletivos; há 

unidades nas quais os adolescentes têm alojamentos individuais e ainda assim outras 

atividades são feitas em grupo, seja a escolarização, contato com a família, lazer, 

profissionalização; todas realizadas dentro do CENSE e em espaços coletivos; o controle dos 

tempos: as unidades determinam um horário certo para acordar, comer, escovar os dentes, 

dormir, estudar, tomar banho, ter lazer, ter contato com a família. E quem o faz, é o grupo que 

dirige a unidade, não todos, mas aqueles que estão na gestão; o disciplinamento dos corpos: 

os adolescentes não podem andar nos corredores de qualquer maneira, eles devem ter uma 

determinada postura, mantendo sempre as mãos para trás do corpo; ataque à 

individualidade: ao adentrar a instituição o adolescente recebe seu kit com camisetas, cuecas, 

calções e calças, chinelo, toalha, roupa de cama, cobertor. Os familiares podem trazer para os 

adolescentes três produtos, desodorante, sabonete e chinelo. Entendemos que através do uso 

do desodorante e do sabonete os adolescentes conseguem estabelecer uma certa 

individualidade no contexto institucional. Seus pertences pessoais são guardados e entregues 

na sua saída; e por fim, a divisão entre os grupos dirigentes x internos: nos Centros 

Socioeducativos, existe uma organização que divide os que ali habitam em dois grupos; os 

internos e a equipe que realiza o trabalho com os adolescentes, havendo, dentro de ambos, 

divisões conforme interesses próprios.  

Em consideração às características apresentadas, podemos pensar o Centro 

Socioeducativo tal qual uma instituição total. Dessa forma, assim como uma instituição total, 

não vemos como os CENSEs podem garantir o exercício da cidadania por parte da população 
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que é atendida. Apesar de os documentos oficiais apresentarem como proposta a 

“emancipação humana, capaz de suscitar um novo projeto de vida para os adolescentes, 

baseado em valores éticos e na participação social” (PARANÁ, 2018, p. 55), as práticas 

sociais que se estabelecem no âmbito da instituição estão mais voltadas para o controle e 

disciplinamento do que necessariamente para o exercício da liberdade. 

 

 

4.2 Entrevistas 

 

Foram entrevistadas 16 pessoas, sendo nove do sexo feminino e sete do sexo 

masculino, com idade entre 25 a 50 anos. Em relação à raça, 95% são brancos e 5% são 

negros. Em relação à formação, 95% tem nível superior nas seguintes áreas, bacharel em 

direito, bacharel em contabilidade, licenciatura em matemática, bacharel em pedagogia, 

bacharel em terapia ocupacional, bacharel em licenciatura em letra portuguesa, licenciatura 

em letras, licenciatura em história, bacharel em psicologia, bacharel em administração; e 5% 

não tem formação em nível superior, no entanto, tem formação em técnico de enfermagem e 

ensino médio completo. Dentro da unidade, essas pessoas estão lotadas nas seguintes áreas: 

técnica, saúde, segurança, administrativo, gestão e educacional. O tempo de serviço dos 

profissionais na unidade varia de dois a 15 anos. Com o intuito de manter o sigilo, não iremos 

identificar seus nomes, nem tampouco sua área de atuação. Os nomes aqui utilizados são 

fictícios.  

As entrevistas foram realizadas na própria instituição. Foi proposta a possibilidade das 

entrevistas ocorrerem em outro local, no entanto, os profissionais preferiram que fossem 

realizadas no local. Foi acordado com a gestão, a disponibilização de um local adequado que 

mantivesse o sigilo dos participantes. A duração das entrevistas foi em torno de uma hora, 

havendo entrevistas cuja duração foi de tempo menor, e em outras, um tempo maior. As 

entrevistas foram gravadas com a permissão dos participantes, para que em momento 

posterior, fossem transcritas. 

A exposição da entrevista seguirá como base os seguintes eixos: Política Pública, 

Instituição e Relações Interpessoais. A estruturação dos eixos seguiu a organização da 

pesquisa, de forma que buscamos compreender e analisar qual o conhecimento que os 

profissionais têm das legislações e das políticas que alicerçam a execução do trabalho, visto 

que todo esse aparato legal e normativo é fruto de uma construção histórica que atravessa o 

dia a dia do trabalho; como eles pensam a instituição considerando que ela é o contexto em 
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que se desenrola o dia a dia dos profissionais e dos adolescentes e, por fim, as relações que 

são estabelecidas no âmbito da unidade. 

 

4.2.1 Política Pública 

 

“Eu nem sabia que existia isso daqui!” (Sandoval; trecho da entrevista) 

 

“Eu entrei na socioeducação sem conhecer nada, então eu fui conhecendo 

com o tempo algumas coisas, e que foi uma das dificuldades para o 

entendimento do trabalho em si” (Salete; trecho da entrevista). 

 

Nas entrevistas, ao se falar sobre a política da socioeducação e o conhecimento que os 

profissionais tinham sobre ela, notou-se que tal apropriação veio com o desenvolvimento da 

prática. Foi corriqueiro escutar as frases, como a da Salete e de Sandoval, que só foram obter 

informações sobre a política da socioeducação do estado do Paraná na medida em que 

começaram a trabalhar na área: 

 

Quando iniciei, eu não sabia o que era de fato o trabalho, tinha uma noção, 

por já ter atuado em outra política, mas muito superficial do que era, depois 

que entrei que fui entender o que era atender adolescente em conflito com a 

lei, lembro-me de ter pensado: Nossa, onde eu estou entrando! (Sérgio) 

 

Conhecia a medida na teoria, mas na prática não, nunca tinha visto, e há 

muita mudança da teoria para a prática. Na teoria, a ideia é que a medida 

serve para ressocialização, na prática percebemos que ela acaba quase que 

sendo algo punitivo e não educacional, o adolescente pouco reflete de 

maneira didática sobre a medida socioeducativa; ele, o adolescente, vê 

como objeto de controle. (Sebastião) 

 

Em outro momento, Salete disse: 

 

Na verdade, assim, antes de vir para cá, eu não tinha entendimento nenhum, 

porque eu não conhecia o trabalho. A gente só escuta né, que tem a cadeia 

do menor lá na saída da cidade, mas em si eu nunca tive informações de 

medida socioeducativa de como funciona, como ela é. Após a minha entrada 

aqui na unidade, com as reuniões que eram feitas, as avaliações, conselhos 

disciplinares, parte da equipe que ainda dava algumas orientações, mas 

nunca teve uma capacitação para entendimento da medida, isso a gente 

descobriu acontecendo conversando com um com outro, assim né, o que é 

medida socioeducativa como se desenvolve o que precisa ser feito, o que não 

precisa ser feito, então assim a gente descobriu, eu descobri nessas 

conversas informais mesmo, como que funciona. 

  

Nestes trechos das entrevistas dos socioeducadores, notamos como o entendimento das 

políticas foi se consolidando a partir das vivências no espaço e nos diálogos com seus pares. 
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Nessas trocas é que foi construída a percepção das políticas públicas que subsidiam o 

trabalho.  

Ao se indagar sobre a medida socioeducativa, obtivemos as seguintes respostas: 

  

Entendo a medida socioeducativa como um meio de levar o adolescente, que 

comete um ato infracional a refletir sobre sua conduta, seu ato, só que eu 

acho que ainda tem muito que caminhar, muito que caminhar nessa 

estrutura. (Sônia) 

 

A internação, aqui para eles, eu acho muito boa, porque, eles ficam de seis 

meses a um ano sem usar drogas, porque aqui não entra drogas, eles 

estudam, coisa que a maioria não faz lá fora, aqui eles realmente estudam, 

no limite deles, mas estudam, têm atendimento psicológico, médico, 

odontológico, aqui é muito bom, o que eu acho que complica para eles 

quando eles saem, o que eles têm aqui, não tem lá fora, acho muito difícil. 

(Silvia) 

 

A medida na minha opinião? Eu não acho que seja a mais adequada, não 

consegue cumprir totalmente o que ela deveria cumprir, porque, assim, o 

adolescente não comete um crime, ele comete um ato infracional, eu não sei 

você, mas acho que a partir dos dezesseis anos, ele já sabe o que é certo e 

errado. Um adolescente que comete um homicídio e fica de um a dois anos 

preso, eu não acho certo! Sua saída vai depender do comportamento, e ele 

vai sair e fazer o que quiser, eu acho muito brando o tempo. Tem 

adolescente que já passou por aqui por ter 10 homicídio, e como fica a 

família da vítima? E ele ainda vai sair daqui com a ficha limpa. (Sandoval) 

 

A medida de internação, onde deveria ser o último caso, ainda hoje não é, 

ela pula algumas etapas, com a desculpa que o município de origem não tem 

programa, aí os juízes como resolução de um determinado programa, aplica 

a internação, isso acontece muito! Muitos juízes desconhecem a política de 

semiliberdade. (Sérgio) 

 

eu fui entendendo que a medida socioeducativa na verdade tem uma outra 

visão né, a socioeducação, tanto que o nome já é diferente né, é para 

entendimento né, tira o adolescente da sociedade para ele entender algumas 

coisas.  [...] então assim o adolescente tem a oportunidade de entender o 

porquê, dentro da socioeducação existe uma equipe multidisciplinar que vai 

orientar o adolescente pra isso, como que ele pode modificar as atitudes 

dele, a forma de pensar. [...] você chega, para o adolescente, tira tudo dele, 

para ele entender e valorizar a vida, valorizar algumas coisas que ele tem lá 

fora. (Salete) 

 

No início fazia uma relação com o sistema penitenciário do adulto. No 

início? Assim, acho que até hoje, tem uma relação, você chegar a tirar, a 

privar a  liberdade do adolescente, é parecido né?! A diferença é que 

trabalha com uma lotação menor, trabalha com uma assistência 

maior,  uma facilidade de ter assistência,  uma garantia de direito maior do 

que tem um adulto dentro da comunidade carcerária, acho que o 

adolescente tem uma rede de proteção maior do que o adulto, então, mas a 

privação de liberdade, no meu entendimento, ela é igual,  ela equipara com 

a privação do adulto. (Said) 
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Meu entendimento da medida? É um dinheiro gasto que não deveria ser 

gasto, se fosse aplicado em outras políticas, deveria ter sido gasto lá atrás, 

o que temos aqui dento hoje é, por omissão do Estado. (Severino) 

 

Eu acho que as medidas são muito boas, e elas tem uma chance muito boa 

de dá certo, mas existe um erro muito grande, os adolescentes podem 

cometer muitos erros antes de ter uma consequência significativa, então isso 

mostra para o próprio adolescentes que ele pode sim ser impune, que ele 

pode sim praticar atos infracionais, e que ele vai fazer muito e tem uma 

chance pequena de dar errado, esse pensamento acaba dificultando a 

chance dele mudar, acho que se de primeira desse errado, ele pensaria, ‘- 

Opa tentei e deu errado!’ Então aqui a gente se esforça para ele mudar, mas 

ele não muda, claro que não é só isso, tem o meio, a família, tem milhões de 

coisa, mas acho que o que a legislação poderia fazer não faz, não no sentido 

de punir, mas de reflexão dele pensar no que está fazendo, dar aquele susto. 

Talvez mudar o momento em que ela é aplicada, poderia até ser mais curta, 

se ele fosse internado com mais facilidade (Silvana) 

 

 

Esses diferentes profissionais expuseram suas percepções sobre a medida 

socioeducativa e, de um certo modo, sobre a política implementada. Embora as respostas 

sejam diferentes, se assemelham em alguns pontos, quais sejam; de que a política ainda 

precisa ser melhor executada, há uma certa compreensão sobre a teoria que embasa o 

trabalho, assim como da legislação, mas, há uma lacuna quando se fala na prática, na 

articulação entre teoria e prática, entre o que se diz e o que se faz.  

Outro ponto na fala desses profissionais, é que o entendimento da medida está atrelado 

ao que eles vivenciam, de como a notam sendo executada no cotidiano. E ainda que tenham a 

noção teórica e legislativa sobre o assunto, a percepção da medida vem a partir da prática. 

Alguns socioeducadores expressam uma certa indignação sobre o modo como a 

medida é aplicada e executada, entendendo que os adolescentes estariam sendo beneficiados 

por essa política. Tal indignação vem acompanhada da sensação de impunidade para o jovem 

autor de ato infracional, sendo que a internação, ao menos em seu tempo, não seria suficiente 

para ressarcir o dano que ele causou.  

Ainda sobre a relação das medidas socioeducativas e sua relação com as políticas 

públicas (SUAS, SUS, Educação, etc.), foi possível verificar que os profissionais passaram a 

conhecer as políticas para infância e adolescência quando se inseriram na socioeducação, 

devido a demanda do trabalho, que exige uma articulação com outras políticas, uma vez que 

eles precisam conhecer tais políticas para fazer os encaminhamentos e desenvolver o trabalho.  

Ao longo das entrevistas foram citadas as políticas públicas da Assistência Social, 

nomeando os órgãos: Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e programas como o Bolsa Família, 

Programa de Atenção à Família dos/as Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa 
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(AFAI); as políticas de Saúde, Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi), e programas 

como Plano Operacional Municipal (POM), Plano Operacional Estadual (POE); políticas 

educacionais, e seus programas, Ensino Regular, e Educação de Jovens e Adultos (EJA); e um 

órgãos fiscalizadores, como o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Judiciário.  

Essa articulação – do trabalho com as políticas públicas – não foi consolidada por 

todos entrevistados. Ela se efetivou na medida em que cada um foi trazendo o que conhecia, 

baseando-se nas políticas que tinham mais contatos, de forma a revelar uma certa 

compreensão fragmentada do trabalho, desarticulada do cenário da política de direitos que 

caracteriza o atendimento à criança e à juventude. O conhecimento e a possível articulação 

com outra política ocorrem por meio da necessidade do contato com esta. Em uma das 

entrevistas, o socioeducador afirmou que ainda que se busque fazer articulações, essas 

normalmente acontecem para tratar assuntos pontuais, como articular uma visita da família e 

conhecer os acompanhamentos já feitos, mas que não se fazem encaminhamentos em 

conjunto, e isso seria importante, pois o adolescente voltará para aquele local. Nas palavras 

deste socioeducador, a quem chamaremos Sidnei, “não há uma continuidade no trabalho, 

quando o adolescente sai, nosso trabalho se encerra, nosso trabalho é intramuros!” 

 

4.2.2 Instituição 
 

Neste item, apresentaremos a percepção dos socioeducadores de dois modos: sobre o 

sistema socioeducativo e seus reflexos na unidade, e sobre o espaço institucional, como o que 

percebem e o que sentem. 

Quando indagados sobre a unidade, muitos dos profissionais elencaram os aspectos do 

sistema como um meio de falar sobre como as mudanças que ocorreram na unidade, logo no 

trabalho. Comecemos:  

 

[...] realidade hoje é muito diferente da realidade que era, mudou muita 

coisa, mudou muita coisa. Antes o sistema era muito desorganizado, o IASP 

começou a gerir o sistema socioeducativo e aí a coisa começou a melhorar, 

melhorar no sentido de tentar implantar o Estatuto como ele é. (Severino) 

  

Os profissionais, ao discorrerem sobre a história da unidade e o sistema 

socioeducativo, relatam muita violência, a qual ocorria por parte dos profissionais com os 

adolescentes, em especial, os educadores, na época termo utilizado para se referir aos agentes 

de segurança socioeducativo. Essa violência foi tomando proporções até gerar um incômodo 
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para o Estado, que buscou uma reorganização do sistema nas unidades de socioeducação para 

que melhor fosse executado o serviço. É a isso que Severino se refere. 

O período datado até 2010, foi caracterizado pelos profissionais como um período no 

qual a violência física prevalecia. A fala de Sérgio deixa isso bastante explícito, quando 

apresenta sua percepção sobre o sistema: 

  

 

[...] a abordagem socioeducativa eu vejo em três etapas, da promulgação do 

ECA até 2006, era um tipo de abordagem. O governo estava assumindo a 

socioeducação, era uma abordagem bastante violenta com os adolescentes e 

os adolescentes também respondia com bastante violência, eram agressivos. 

Em 2007 iniciou um processo de transição muito complexo, houve uma 

abordagem, que buscava o controle dos CENSEs, com o uso praticamente 

de força, o Estado assumiu com a proposta de a manter a segurança da 

unidade e havia o uso excessivo de força para manter esse controle, a 

violência excessiva foi até 2008, e ali começou a mudar, ocorreram 

capacitações e houve um incentivo para se ter uma interação com os 

adolescentes. Mas a evolução mesmo foi a partir de 2012 teve um 

direcionamento, uma política de Estado, uma orientação para que de fato, 

só se usasse a força somente em último caso. A partir de 2012 eu consegui 

ver a socioeducação, ver de fato a socioeducação que é o diálogo, que é a 

interação com o adolescente. (Sérgio) 

 

Na percepção de Sérgio, a proposta de um trabalho socioeducativo veio a partir de 

2012, ou seja, 20 anos após a promulgação do ECA. Especificamente nesse período apontado 

por Sérgio, é também o período, como apontamos no primeiro capítulo, da promulgação da lei 

do SINASE, que vem para organizar o sistema e trazer parâmetros legais para a execução da 

medida, visto que o ECA deixa algumas lacunas quando o assunto era sobre a ação.  

Essa linha de pensamento também foi apresentada outros dos entrevistados:  

 

Com o SINASE, veio a proposta de uma abordagem menos violenta nas 

unidades, quando eu entrei aqui tinha o histórico, sabe? Eu nunca vi 

agressões, mas já escutei, mas tinha muita contenção, várias, não sei se com 

excesso de força, mas a contenção servia como uma maneira de punição. 

Diferente do que ela realmente era que é, que é para cessar o problema e 

preservar a integridade física e a vida do adolescente. (Said) 

 

Ainda de acordo com o tema sistema, Severino trouxe um olhar muito interessante 

quanto às mudanças que ocorrem, que refletem na questão da violência na unidade pesquisada 

e sobre o modo de organização, ele disse:  

 

[...] as coisas mudaram, por conta do sistema que alterou. Implantaram um 

sistema dentro do sistema, primeiramente teve uma triagem, que é a central 

de vagas, para cá não vem aquele moleque perigoso, vai para outra 

unidade. Você vai ver que tem esse adolescente, mas ele não vem mais para 
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cá, mas isso pode mudar, vai depender de organização política de 

construção ideária dentro da pasta que está, não é uma coisa rígida. O 

sistema se aprimorou e implantou dentro dele a seleção. [...] uma outra 

construção é que o sistema implantou um próprio um sistema de 

recompensa, ai o negócio ficou bom! Foram dois movimentos, seleção e 

recompensa. Essas fases que não existiam, sabia-se o que está na lei, que ele 

tem que avançar, que ele tem o direito de progredir, mas ele não menção 

disso, não tinha essas fases. E essas fases tem aqui e tem nas outras, com 

nomes diferentes, mas todas funcionam como um sistema de recompensa que 

é o que importa, porque o menino vê o que ele tem a perder, a diferença é 

que esse sistema de recompensa aliado a seleção, nossa senhora, aqui 

melhorou muito! [...] o sistema foi aprimorando, o moleque foi ficando 

dentro do sistema quieto. Quando o sistema era tumultuado, havia uma 

exigência muito grande para o adolescente, por parte de todo mundo, hoje 

com a recompensa e ele já entendeu que tem a perder, então ele esconde 

quem ele é, se você escutar a conversa dele, sem nenhum profissional, ele 

fala o que ele realmente o que está pensando, talvez ele faça, talvez ele não 

faça, mas ele fala o que ele pensa. E em relação a medida a pergunta é 

sempre a mesma, o que eu tenho que fazer para sair? E não o que tenho que 

fazer para melhorar? Ele te pergunta quando meu relatório vence? Se você 

for pensar, você trabalha em função do relatório, do PIA, para apresentar 

esse documento para o juiz, você sabia aqui já chegou a ter comes e bebes 

quando o PIA era finalizado, chamava a família, o adolescente. Se você 

pergunta para o menino e seu PIA? Ele não entende, o menino sem sabe o 

que é isso, o que é PIA? Mas ele sabe que ele está na fase dois, ou na fase 

três ou quatro. Para quem aplica tem que saber a teoria do que tem que 

aplicar óbvio! Mas e para quem aprende? Ele tem saber o que está 

acontecendo, quando isso não acontece ele é reprovado, isso na escola, aqui 

o moleque não cogita nem dizer qual parte ele está no processo, ele quer 

saber a fase. Tanto é que na história da unidade era uma tensão quando ia 

passar a evolução de fases, pois alguns não subiam, outros subiam, havia 

uma cobrança muito grande da fase, e é o que ele verifica como sendo 

importante, é o que ele internaliza. Hoje a tensão é menor, mas quando 

implantou era uma tensão enorme. (Severino) 

 

Essa fala de Severino, somada a dos outros profissionais, nos traz a seguinte reflexão; 

o modo como se organizou o sistema propôs uma nova forma de controle com os 

adolescentes, se antes acontecia pela agressão, pela ameaça da agressão física, hoje acontece 

de maneira mais implícita, mais sutil. Por meio das fases, não precisando mais de o 

profissional fazer isso, o próprio adolescente internalizou esse controle.  

Como bem assinalado por Severino, tal mudança trouxe reflexos para o cotidiano 

institucional, diminuindo os embates entre os adolescentes e os profissionais. Entretanto, 

avançando em nossas reflexões, o desfecho da estadia do adolescente na unidade não está 

mais localizado nas relações que se estabelecem no âmbito da unidade, mas no adolescente, 

no cumprimento de determinadas expectativas – as indicadas pelas “fases”. A 

responsabilidade pelo cumprimento de tais expectativas está localizada nele e não nas 

condições que lhe são oferecidas. Tal situação, por sua vez, marca um certo descompromisso 



122 
 

dos profissionais com o processo dos adolescentes, eles não se veem implicados com esse 

processo. 

Agora vejamos as falas que relacionamos com o segundo aspecto da instituição, sobre 

o espaço institucional. Comecemos: “Aí você se pergunta, qual a prioridade, minha saúde, ou 

minha luta? (Sônia). Ou, “Engraçado, uma Secretária de Direitos Humanos, para quem? Para 

todo mundo, menos para nós!” (Selma). 

Essas falam mostram os questionamentos de duas profissionais em relação ao seu 

trabalho, e demonstram o sofrimento vivenciado no exercício profissional. Entendamos 

melhor. Quando indagadas sobre a unidade, obtivemos as seguintes respostas: 

  

[...] aqui falta transparência, as informações não são passadas. Há um 

cerceamento dos conteúdos e isso dificulta o trabalho, pois o servidor não 

sabe quais os encaminhamentos, fica sabendo por outros. [...] falta para as 

coisas caminharem de uma maneira mais tranquila. (Sônia) 

 

coisas aconteciam eu não estava no processo, simplesmente fiquei para 

atrás, você vai em alguns espaços, e as pessoas sabem mais que eu, cansei 

de ouvir, você não sabe? Ai eu lhe pergunto: você tem animo de entrar no 

barquinho e remar? Se só você remar não vai adiantar, na hora que vem a 

tempestade você vai afundar minha filha, então é tão decepcionado, 

frustrante. (Selma) 

 

tem coisa que acontece que muitas vezes o agente não está sabendo... eu 

acho assim, todo mundo é profissional e acho que aqui não teria problema 

se todo mundo soubesse o que está acontecendo. Eu sei que realmente já 

aconteceu de servidor levar informação para adolescente sobre o que está 

acontecendo, e isso complicada, mas hoje eu diria que diminuiu. 

Complicado levarem uma informação sigilosa para o adolescente, afeta 

toda a equipe. (Sandoval) 

 

Essas três falas nos trazem pistas para entender o fluxo das informações que circulam 

no espaço institucional. Se as informações não circulam, isso significa que alguém as detêm, 

as controla. Sandoval acredita que as informações sobre os adolescentes, o trabalho a ser 

desenvolvido e os encaminhamentos devem ser compartilhados. Tal situação – as relativas às 

dificuldades nas relações – podem estar relacionadas à falta de circulação de informações 

importantes para o desenvolvimento do próprio trabalho. 

Sandoval trouxe ainda uma outra dimensão deste processo: a do vazamento de 

informações. Ele fala sobre a transmissão de informações que ele acha que deveriam ficar 

entre os profissionais, mas que são passadas para o adolescente. Isso, segundo sua percepção, 

prejudica o trabalho. Aqui temos uma certa contradição, pois nos “documentos oficiais” é 

importante a participação dos adolescentes na elaboração do PIA. Entretanto, pelo que nos 
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sugere Sandoval, cabe aos adolescentes conhecerem “certas coisas”. De uma certa forma, seu 

percurso na instituição é determinado por outrem, o adolescente fica submetido às 

determinações institucionais. O “saber” e o “não saber” localizam as pessoas em 

determinados lugares, ter a informação concede ao seu detentor uma posição de privilégio.  

Seguindo isso, temos a fala de Silvana:“ [...] as decisões importantes são tomadas por 

um grupo, e isso incomoda muito quem está de fora desse grupo” 

Começamos, então, a montar o quebra cabeça e entender que não se trata 

simplesmente de não ter a informação, mas de não se sentir valorizado. Quando questionei 

aos profissionais se isso poderia mudar, escutei as seguintes falas: 

 

Eu não quero me estressar com coisas que eu não posso mudar, que está 

fora do meu alcance, não interessa o que eu penso, o que eu vou falar, então 

acaba assim... [...] eu tento olhar como um coletivo que já está estabelecido, 

que já está colocado e que todo mundo que vai entrando, vai seguindo. 

(Silvana) 

 

Já tentei entender, mas me gerou sofrimento, então eu me pergunto: qual a 

minha prioridade, minha saúde ou minha luta? [...] hoje eu me sinto 

apagada, você faz seu horário quando tem oportunidade você fala sua 

opinião quanto não tem você fica quieta, eu respeito essa dinâmica- [...] 

mas é muito difícil de quebrar uma coisa que já está posta, porque isso 

daqui é uma coisa de muitos anos, pelo que eu entende é desde sempre. 

(Sônia) 

 

Em outro momento, Sônia diz o seguinte se referindo à falta de informações: 

 

[...] parecia que eu sempre estava trabalhando errado, porque se eu 

quisesse fazer uma coisa perfeitinha, organizada, estava errado, não 

precisava ser daquele jeito, daquela forma, parece que a coisa ficou mais 

leve, mas com essa leveza, as coisas ficaram nas entrelinhas, e para você 

entender vai levar um tempo, antes tinha pressão, mais tínhamos 

informação, e agora tem a leveza de não ter   a pressão, mas por outro lado, 

muito das coisas não ficam faladas, não ficam informadas. 

 

Quando Sônia nos fala da falta de informação, percebemos que esta não está presente 

apenas na unidade, mas no sistema como um todo. O sofrimento do profissional está 

relacionado a um sistema horizontal bastante violento, no qual devem cumprir algo que não 

decidiram – o que caracteriza a falta de informação. Onde pautar a atuação profissional se não 

há informações suficientes para tanto? A sensação de que se está fazendo algo errado, como 

nos diz Sônia, está estreitamente relacionada à falta de articulação entre os profissionais que 

ali trabalham; articulação essa que poderia dar sustentação para suas ações.  
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A falta de informação é um elemento que vem convergir com outro tema que emergiu 

nas entrevistas, que diz respeito à tensão do/no trabalho. Senão vejamos: 

 

Somos servidores públicos, você está em um serviço de necessidade de 

atenção do adolescente muito grande, e um ambiente de tensão muito 

grande, sempre está tensionada, entramos para trabalhar aqui e não 

sabemos como vamos sair, e essa situação nos deixa tensos. (Said) 

 
Eu digo que mato um leão por dia, nós trabalhamos com as urgências e 

emergências. Aqui o adolescente questiona de algo, e se ele não questionar 

na semana seguinte, pode até ser lembrado, mas normalmente não é, pois 

estamos apagando incêndio, se desdobrando para dar conta do serviço, 

tentando não deixar a peteca cair, você ousa planejar alguma coisa, mas 

logo vem as demandas, as saídas, às urgências, isso me deixa insatisfeito. 

(Sérgio) 

 

Eu fiquei 30 dias doente quando cheguei aqui, quando eu chegava em casa 

eu não saía da cama de tão chocada, foi um tempo difícil para mim. [...] o 

choque foi, ver os meninos eram tão inteligentes, estarem em uma situação 

dessa, a questão das grades isso me chocava muito. (Sara) 

 

Aqui existe muito o medo de... o medo de acontecer alguma coisa, o medo de 

ser menosprezado, de ser menor, da sua palavra não ter importância e o 

outro ser ouvido, e com isso, aqui para mim, eu adoeci muito, como será que 

vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E hoje eu preciso tomar 

cuidado com esses medos que ficam assombrando. (Silvana) 

 

Vemos, nestas falas, várias sensações relacionadas à experiência institucional. Num 

primeiro momento, nos chama a atenção o fato de que o que está em jogo não é somente a 

falta de informação, mas de não se sentir valorizado, como bem nos informa Silvana. Se, de 

um lado, o “não saber” pode gerar tensões, por outro a rotina, a dinâmica da instituição, gera 

uma tensão que envolve todos os segmentos da unidade.  

A rotina não é pesada apenas para os adolescentes, mas também para os profissionais 

que executam as medidas socioeducativas. Quando os socioeducadores falam que não sabem 

como será o dia, o medo de que algo aconteça gera adoecimento, indisposição para com o 

trabalho e, consequentemente, a experiência em cuidar do adolescente se vê comprometida, 

pois estes são percebidos como perigosos.  

Essas falas nos ligam ao próximo eixo, no qual trataremos das relações interpessoais 

que se estabelecem entre os profissionais e os adolescentes. 

 

4.2.3 Relações Interpessoais 

 

4.2.3.1 Adolescentes  
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Nesta seção, seguiremos a seguinte organização. Primeiramente, apresentaremos os 

aspectos históricos; segundo, a relação com o adolescente atualmente; e terceiro, como fazem 

a leitura do adolescente: 

 

[...] a instituição passou por várias fases, teve período que era bem rígido, 

mas era muito tranquilo a unidade, falando entre adolescente e servidores, 

era um respeito total, aí teve um tempo que já foi pior, já teve fase ruim, e 

fase boa, ao meu ver, hoje estamos em uma fase boa, é que tem gente que é 

sempre pessimista né, sempre está ruim, ao meu ver não tá ruim. (Sandoval) 

 

[...] antes tinha educador que vinha trabalhar armado, e entrava e mostrava 

lá dentro para os meninos, tipo intimidando sabe? (Selma) 

 
[...] havia conflito dos adolescentes com os educadores, eles tinham um ódio 

dos educadores, e hoje não acho que hoje eles entendem que os agentes 

estão para “cuidar” deles, porque é quem passa o alimento, os itens de 

higiene, que movimentam eles, antes havia ameaças, do tipo se eu tiver na 

rua eu vou meter bala, hoje em dia isso não acontece mais [...]quando entrei 

tinha muita discussão entre adolescente e educador, tinha muita contenção, 

conter os meninos? Toda semana tinha contenção. Os adolescentes batiam 

grade, mas de uns anos para cá é muito difícil ter contenção. (Silvia) 

 
[...] algo que me angustiou muito na minha entrada, e foi a relação dos 

então educadores com os adolescentes que era de muita agressividade, e eu 

ficava me perguntando, para quê? Me frustrei inicialmente ao ter que usar 

força com os adolescentes, e sempre quando eu fiz, foi pautado no limite da 

força, quando eu não fiz também, logo percebi que isso era desproporcional, 

e eu via em meus amigos, muita euforia maquiada, o servidor com raiva do 

adolescente e esperava a oportunidade de pegar ele. [...] com o passar do 

tempo eu fui consolidando que não violência, e que aquela sensação após 

uma contenção, que querendo ou não a adrenalina vai a mil, que aquele 

descarrego da adrenalina não era legal. (Sérgio) 

 

As falas dos profissionais expressam algumas mudanças que puderam ser percebidas 

ao longo dos anos, principalmente no que tange às relações que se estabelecem entre os 

profissionais e os adolescentes. Num primeiro momento, estas relações eram marcadas pela 

violência, havia uma raiva do adolescente dirigida aos “educadores”, e estes, por sua vez, se 

defendiam – até trazendo armas para dentro da unidade, intimidando os jovens. Era uma raiva 

de mão dupla.  

Apesar de indicarem uma certa mudança no comportamento dos adolescentes e dos 

profissionais, o exercício da violência passou a ser efetivado não mais pelas e através das 

relações sociais, mas pelo/no próprio cotidiano da unidade: nas movimentações sempre 

vigiadas, no encarceramento constante dos adolescentes (e por que não dos profissionais?), 

dentre outros.  

Mas para toda regra, sempre há exceções. O controle excessivo também era permeado 

por situações de negociação e barganha. É o que nos evidencia os relatos que seguem: 
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[...]antes tinha muito acordo com o adolescente sabe, acordo de moleque 

segurar a ala para a equipe, e quando isso não era cumprido os 

adolescentes cobravam e da maneira que achavam que deviam cobrar, 

faziam motim, batiam grade. (Said) 

 
[...] havia uma prática de negociar com adolescentes, no sentido, você me 

conta, você me fala, você fica assim, você me ajuda aí dentro e eu ajudo 

aqui fora para você sair. Agora você para e pensa, uma pessoa que vem lá 

de fora- o adolescente, com todo essa bagagem que vem, ele já vem 

rotulado, ele está dentro de uma cadeia, ele já sabe como funciona o 

negócio, ele chega ele fica na dele, acontecia essas situações, ele vai dançar 

conforme a música. (Selma) 

 

 

Se por um lado, o controle dos adolescentes era feito por meio da repressão, o que nos 

pareceu pouco efetivo, por outro, havia a negociação, a barganha – a manutenção da ordem 

em troca de privilégios. Tais contratos geralmente eram estabelecidos pelos técnicos e 

representantes da direção que, fazendo uso de seus instrumentos de trabalho, negociavam com 

os adolescentes. A relação de poder que se estabelecia claramente sobre o adolescente era 

pautada em torno de um relatório favorável. Vale lembrar que quem faz este relatório é o 

técnico, o que o adolescente precisava fazer era seguir o jogo, pois só assim ele conseguiria o 

que queria, no caso, sua liberdade. Isto evidencia que a prioridade não era tanto o 

“cumprimento da medida”, mas antes, a estabilidade da unidade.  

Quando perguntei sobre como eles percebem as relações que estabelecem com os 

adolescentes, escutamos o seguinte: 

 

Eu busco criar o vínculo com o adolescente, ter um diálogo com o 

adolescente. Acredito que se trata com respeito é com respeito que você será 

tratado, trabalho com respeito com os adolescentes, acredito que você vai 

ensinar para ele no dia a adia, ensinando agindo e não falando, você cobra 

e alguma coisa e é truculento com o adolescente, não condiz. (Sérgio) 

 

Eu busco o vínculo, me esforço para isso, mas não acontece com todo 

mundo, porque vai de perfil né, várias coisas, mas tento ter uma relação 

bem humana, sem impor hierarquia, mais neutra, às vezes, é ruim, e às vezes 

é bom. É ruim porque quando preciso ser mais firme, os adolescentes 

estranham, e dizem ué não estava tudo bem? (Samara) 

 

Minha relação com os adolescentes é totalmente profissional, eu estou aqui 

para fazer o trabalho que deve ser feito e garantir a socioeducação, parece 

até meio teórico, mas eu venho para cá e procuro fazer o mínimo para eles, 

muitas vezes eu não faço mais porque a maioria não faz, então eu preciso 

estabelecer um limite, porque senão vão pedir só para mim, então por isso 

eu faço o mínimo. (Sebastião) 

 

Busco estabelecer a confiança. Quando você mostra que é uma pessoa que 

se importa, eles vão percebendo se confia ou não. Acontece muito de eles 

falaram algo para mim, eu falo que eles passarem para a gestão e para a 
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equipe técnica, oriento eles passaram para a equipe, às vezes eles não 

querem, então avalio, se é uma coisa pessoal, eu não conto. Pois se eu falar, 

eles não me falam mais, eles já não confiam em ninguém, então se eu falo, aí 

que quebra mesmo. E a leitura do mundo que eles têm é com base nas 

experiências deles, e lá fora, no crime, quem fala é cagueta. (Simone) 

 
Minha relação é de respeito, mas fico atento, pois ele pode me matar, e ele 

não vai hesitar se ele tiver a oportunidade. [...] eu sei que se hesitar o 

moleque te pega de refém, só que nem por isso eu vou deixar de trocar uma 

conversa com ele, trocar uma ideia, de aconselhar, de fazer as coisas, ele 

entender algumas situações e tentar fazer um acompanhamento para ele 

mudar de vida. Eu entendi que existem regras que tem que ser cumpridas, e 

que esses adolescentes são, não digo beneficiados, mas que eles são 

assistidos por essas legislações, então, esses adolescentes, eles tá aqui, ele 

tem a assistência e os direitos e as garantias de direitos dele né, eu entendo 

hoje né, deixei minha visão pessoal, deixo ela de lado e executo o meu 

trabalho. (Said) 

 

Eu trato o adolescente com respeito, faço meu trabalho, eu percebo que 

existe um distanciamento entre o corpo de funcionários e os internos, aqui 

vejo que bastante distanciamento, praticamente uma prisão, os adolescentes 

estão lá na deles, e o corpo de funcionários faz o seu serviço que no caso 

seria estritamente profissional. (Sabrina) 

 

Esses relatos de diferentes profissionais que têm contato com o adolescente. Cada um 

traz o seu modo de estabelecer uma relação; alguns buscam uma maior interação e o vínculo, 

algo que corresponde com as cartilhas socioeducativas que discorrem sobre o trabalho. Outros 

preferem o distanciamento, a relação estritamente profissional, fazer o que tem que ser feito. 

Vemos certa dificuldade no estabelecimento de vínculos de confiança, uma vez que as 

relações são circunscritas pela suspeição, afinal, é complicado ser “cagueta”. 

Apesar de nem todos se referirem, a sensação que perpassa as relações é a do medo, 

uma vez que os adolescentes são percebidos como perigosos, afinal, “se não fossem, não 

estariam ali”. A fala de Said é bem contundente, ele consegue de uma certa forma expressar 

uma vivência que os outros não conseguiram. Quanto aos vínculos? Sim, eles são 

importantes, desde que dentro das regras institucionais. 

Dando continuidade às relações entre os profissionais e os adolescentes, chegamos ao 

terceiro aspecto, o qual abordou sobre qual a percepção que os socioeducadores têm dos 

adolescentes e ao cumprimento da medida socioeducativa. 

 

Até então todo mundo que vem e que fala, fala que eles são bandidos, e 

quando entrei entendi, eles são adolescentes infratores, aqui dentro eles são 

de boas, é normal, eles são menores infratores, em conflito com a lei, mas 

respeitam a gente, não sei se é por obrigação, mas aqui eles respeitam, 

também não tenho contato com eles lá foram. Já encontrei ele uma vez, mas 

me tratou bem. (Silvia) 
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Na socioeducação a gente lida com pessoas que não tem muita visão de 

vida, muita visão de mundo, os valores são assim, totalmente distorcido, ou 

por uma questão de caráter ou por uma questão de estrutura familiar. E eu 

acho que podemos acrescentar alguma coisa, mesmo sendo quase um 

milagre, acho que só o fato de estarmos aqui, a nossa postura já serve, eu 

acho que já serve para mexer uma coisinha. (Sônia) 

 

O adolescente que a gente atende tem outra realidade. Quando você vê a 

realidade do adolescente em si né, o estilo de vida do adolescente, a fonte da 

onde ele veio, você entende o porquê ele veio, porque ele é assim né, é 

importante saber qual é a real vida do adolescente e é assim a gente 

consegue desenvolver o trabalho. (Salete) 

 

[...] em relação aos adolescentes, a sensação é de impunidade, estou 

dizendo de casos graves, a questão é por ele ser adolescente deixa de ser tão 

grave quanto quando um adulto faz? Então assim, um homicídio feito por 

um adolescente e por um adulto é a mesma coisa. Não é diferente é a perda 

de uma vida, uma família que vai ficar sem a pessoa, e assim, para o 

adolescente o tempo é menor, aí às vezes, você tem essa a visão - pô, mas 

vai ficar tão pouco tempo. (Said) 

 

[...] sobre a medida, eu acho conflituoso, meio contraditório, aqui é 

socioeducação e não é penitenciária, mas o adolescente pode ficar até os 21 

anos, e se ele cometer um crime com 19 e for pego lá a abordagem seria 

outra, a aqui ele é tratado como adolescente? Isso é contraditório. 

(Sebastião) 

 

Eu entendo a questão social, para muitos, aqui é muito melhor que a casa, 

tem local para dormir, comida, escola, médico, psiquiatra, psicólogo, 

odontólogo, e eles não tem na rua. Nem nos, os profissionais temos, mas 

entendo, nós não precisamos, mas é muitas qualidades né? A grande 

maioria desses adolescentes moram na periferia, às vezes, usuário de droga, 

às vezes, alguns são vítimas de violência. Eles crescem em um ambiente 

violento, por exemplo, um vizinho é assassinado e o pai vai lá e leva a 

criança para ver o vizinho morto, eles convivem com a violência desde 

pequeno, com isso o que eles vão querer ser o dono da boca, ser o traficante 

do bairro. (Sidnei) 

 

Esses meninos delinquem por conta de valores, o que é certo para mim não 

é certo para você, o que é violência para mim não é para você, esses são os 

valores, as regras são diferentes. [...] a ressocialização não é carteira de 

trabalho, identidade, não é só isso, é você construir valor na cabeça dos 

adolescentes e esse é o maior problema, pois isso se dá na construção da 

pessoa. Aqui os meninos chegam cantando rap, é a letra que ele internalizou 

lá fora, e são esses valores ele já internalizou que você tem que trabalhar, 

então aqui você teria que fazer duas coisas, descontruir e construir valores, 

e isso é complicado com o tempo que ele tem que ficar aqui? (Severino) 

 

Buscamos mostrar aqui como esses profissionais que executam a socioeducação 

compreendem os adolescentes e suas histórias de vida. Podemos notar que apesar de 

considerarem as dificuldades que os jovens e suas famílias enfrentam no cotidiano, as 

desigualdades sociais em que estão submetidos, as situações de risco e violências, os 
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profissionais, pelo menos em sua maioria, acreditam que o cometimento do ato infracional é 

uma questão do sujeito; isto é, que o adolescente pode fazer uma escolha, e eles escolhem 

delinquir. Em uma das entrevistas, um profissional relatou que também crescera em um 

ambiente violento, que no início da adolescência pegou em uma arma, mas, ainda com tudo 

isso, ele não cometeu atos infracionais. Ele entende que a sua postura de se manter dentro da 

lei está relacionada ao amparo que teve. Em sua visão, o Estado tem a sua responsabilidade, 

mas as pessoas também a tem.   

Além dos profissionais indicarem que a situação dos adolescentes diz respeito a sua 

trajetória individual, eles também nos dizem sobre o meio social em que estes adolescentes 

cresceram. São referências do ambiente violento, marcados por valores não tão bem vistos, o 

que possibilita aos adolescentes o ato de delinquir. Entendemos que tal compreensão vem 

sustentada por uma visão preconceituosa por parte dos profissionais. 

 

4.2.3.2 Profissionais 

 

Durante as entrevistas, os conflitos entre os profissionais foi um tema bastante 

recorrente. Os profissionais relataram o que, em suas perspectivas, colaborava o 

estabelecimento de divergências entre os socioeducadores. A seguir, há trechos de entrevistas 

de profissionais de cada área: 

 

A grande maioria não tem perfil para trabalhar na socioeducação, para 

mim uns 70% não tem, outros fazem um trabalho, sabem lidar com os 

adolescentes e têm outros não sabe nem respeitar uma colega de trabalho, 

imagina com os adolescentes? (Sabrina) 

 

Toda minha energia é de fazer meu trabalho e tomar cuidado, cuidado com 

o que vou dizer, como vou fazer exatamente. [...] O que mais me preocupa 

assim é a falta de comunicação da equipe, de ouvir a equipe inteira e 

discutir tudo para chegar em uma decisão, hoje as coisas vão sendo mais 

posta. [...] devido a relações institucionais turbulentas, isso me gerou 

sofrimento psíquico, e como forma de cuidado, comecei a fazer diários 

relatando do que fazia, para eu sentir que tinha embasamento para 

discordar da opinião de outros profissionais. (Samara) 

 
Falta integração de ideias, para mim pela questão de que nem todo mundo 

está aqui se identifica com o trabalho, identifica como missão, não olha 

como uma missão, olha como um meio de sustento. [...] muitas vezes leva-se 

para o pessoal quando há questionamento em relação a dinâmica do 

trabalho. Aqui falta entrosamento, falta perfil de profissionais para 

trabalhar na socioeducação, há profissionais que tem preconceito em 

relação ao adolescente, [...] há uma sobrecarga, além do trabalho a 

executar o seu trabalho você tem que fazer do outros. (Sônia) 
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[...] um agente falou você é muito trouxa, porque você está fazendo serviço 

que não é seu, e eu respondi, olha eu estou fazendo o que está no meu 

alcance, porque eu vou deixar para outro, se eu sei fazer e eu posso fazer? 

Se tivesse outro profissional eu não faria, mas não estando e na ausência 

dela eu faço. (Silvia) 

 

Antes havia muito conflito entre alguns profissionais, pois os pensamentos 

divergiam, cada um tinha sua opinião e era cada um tentando defender a 

opinião acaba divergindo. Com o tempo algumas pessoas foram saindo, 

outras entrando, e hoje ainda que cada um tem sua opinião, há respeita pela 

opinião dos outros. (Sandoval) 

 

Eu adoeci nesse espaço e hoje eu aprendi que a gente precisa avaliar os 

vínculos, e ver o que nos traz, o que nos agrega valores né, então assim, 

hoje, os vínculos para mim são poucos, na unidade eu procuro me vincular 

com pessoas que se assemelham ao meu pensamento, que demonstram quer 

fazer a socioeducação. (Salete) 

 

Aqui tem uma coisa, que quando uma pessoa tem um problema com alguém, 

ele não faz seu trabalho e isso prejudica todos, às vezes, é para atingir uma 

determinada pessoa, mas volta, porque na área pública, quando você não 

faz o trabalho hoje, amanhã você faz redobrado, e aqui quando a pessoa 

não faz, outra pessoa trabalha dobrado, e esse individualismo é um 

problema. (Said) 

 

Quando entrei, tinha ideia de que poderia mudar, fazer alguma coisa, eu 

tentei! Até pensei em escrever um projeto, mas eu percebo que aqui dentro 

se escreve um projeto que dá mais trabalho para as pessoas, você é visto 

como o cara a pessoa que deu mais trabalho para as pessoas e não é como 

alguém que escreveu um projeto legal. No geral a relação minha com os 

outros profissionais é tranquilo, eu não cobro o que eles têm que fazer, 

porque se não, eu me estressaria, mas se eu começar a fazer isso eu vou 

começar a brigar, porque a pessoa vai falar que não e vai fazer, e começa 

um conflito. Se você for brigar aqui dentro você vai fazer do seu trabalho o 

inferno. (Sebastião) 

 

Aqui a unidade é dividida, e eu sei que parte disso é comportamento de 

alguns colegas meus. [...] eu não vou ali para criar vínculo e afeto com 

ninguém com quem eu estou trabalhando, eu vou lá para fazer meu 

trabalho, é incômodo? É, de certa forma me dá um desanimo, sim, mas eu 

coloco que é assim que eu consigo lidar com as situações. [...] para estar ali 

seu preparo emocional, é mais importante do que o preparo profissional, 

porque senão você adoece, e nem é pelos meninos. [...] eu vejo que as 

pessoas elas se organizam em caixinhas com chaves e cadeados, elas vão 

para universidade elas tem contanto com o conhecimento científico 

historicamente acumulado, mas fica ali, e ela não leva para o pessoal, o que 

ela aprende lá, ela não leva para outros campos da vida, aqui tem muita 

gente com conhecimento, mas que não aplica aqui. [...] aqui eu não posso 

trabalhar em equipe, pois há disputas, e eu fico quieta, porque se eu falasse 

tudo que está na minha cabeça eu já teria iniciado a terceira guerra 

mundial, fico quieta para não causar atritos. (Simone) 

 

Aqui nessa unidade eu já passei por muitas situações que eu já estou 

cansada, já não discuto mais. Pergunto algo, e recebo: não dá, eu falo: ah 

tá bom. Não sei se é maturidade, a idade, me revolta algumas coisas? Sim, 
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mas faze o que? Eu não posso mudar, quem pode mudar é o indivíduo né? 

(Selma) 

 

É evidente que existem alguns pontos conflituosos entre os profissionais. Vários deles 

relatam rivalidades, disputas, divergências de opiniões, a falta de comunicação, a falta de 

entrosamento entre as equipes. Todos esses elementos vão colaborando para que os 

profissionais percebam o espaço de trabalho como um ambiente hostil, desmotivador, 

angustiante – inclusive levando alguns ao adoecimento. Consequentemente, o 

desenvolvimento do trabalho, como se propõe na política, não consegue ser minimamente 

fluido, porque o profissional não precisa ficar atento somente ao adolescente que ele atende, 

mas também com o seu colega de trabalho. Todos esses elementos são fatores geradores de 

afetos, e que trazem consequências para o desenvolvimento do trabalho com o adolescente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, partimos de uma perspectiva de que os afetos 

estão presentes nas nossas relações, mais que isso, que os afetos são relacionais, ou seja, nas 

relações que estabelecemos, produzimos afetos. Pensamos o afeto em duas dimensões, a 

primeira que remete ao afetar-se, como as relações que estabelecemos nos afetam, nos 

impactam, e consequentemente como também afetamos, como impactamos. Seguindo essa 

linha, entendemos a segunda dimensão do afeto como aquela relacionada ao campo das 

emoções, dos sentimentos.  

Nesse sentido, iniciamos essa pesquisa trazendo as seguintes perguntas: como os 

profissionais que atuam no campo da socioeducação percebem seus afetos enquanto uma 

dimensão das relações que se desenvolvem na unidade em que atuam? Como os afetos 

impactam as relações e o desenvolvimento do trabalho junto aos adolescentes privados de 

liberdade?  

A pesquisa partiu de uma metodologia etnográfica, assim, este tipo de pesquisa busca 

a inserção no local pesquisado, entendendo ser um meio muito rico para compreender a 

cultura do local. A inserção no campo de pesquisa foi algo dado previamente, visto que eu já 

fazia parte do grupo, então o desafio, para mim, não foi a inserção, mas sim assumir uma 

postura de estranhamento quanto aquilo que eu já conhecia. Proposta desafiadora, pois falar 

do socioeducador é também falar da minha postura enquanto profissional.  

Logo no desenvolvimento da pesquisa, me vi em duas posições; enquanto 

trabalhadora, fazia parte do grupo e tive acesso às informações que possivelmente, como 

pesquisadora, seriam mais difíceis de conhecer. Essa posição ocupada no processo de 

pesquisa gerou alguns entraves, como diferenciar o diálogo entre trabalhadora e pesquisadora 

não só para mim, mas também para meus pares. Isso porque, os elementos institucionais que 

atravessavam meus colegas, também me atravessavam, e em alguns momentos parecia difícil 

traduzir do ponto de vista da semântica o que estava acontecendo. Deste modo, a meu ver, a 

dificuldade foi me distanciar da prática, para torná-la crítica a ponto de fazer reflexões que, 

em alguns momentos, questionavam minhas anotações. 

Nas entrevistas, também notei entraves, afinal, o que eu faria com as informações que 

recebia ali? Senti nas entrevistas a necessidade de também me colocar nas indagações, 

trazendo minha experiência naquele espaço. Em resposta a isso, me foi comum escutar frases 

do tipo: “ah agora que você disse isso, me lembrei de tal coisa”, ou, “já que você disse isso, 

lembrei disso”. Percebi, que enquanto pares de trabalho, os entrevistados também sentiam a 
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necessidade de que eu compartilhasse minha experiência para que assim eu pudesse saber a 

deles, e em meu ponto de vista, isso foi muito enriquecedor, pois eles trouxeram pontos que, 

dentro do ambiente institucional, é pouco ou nada falado, como os conflitos entre alguns 

profissionais, entre setores, a percepção dos adolescentes. Todas as visões que me foram 

apresentadas permitiram o desenvolvimento desta pesquisa. E, pensando no objeto de estudo, 

os afetos, estas me trouxeram percepção e a possibilidade de nomear as sensações vivenciadas 

no espaço institucional. 

Quando nos inserimos na política de socioeducação, como vimos nas leituras dos 

cadernos orientativos, há a proposta de que o profissional estabeleça um vínculo com o 

adolescente, como modo de facilitar o trabalho. Sabemos que na política existe uma proposta 

socioeducativa, mas há que se pensar de que modo e em quais contextos conseguimos 

executá-la. Falar sobre autonomia dentro de um espaço institucional totalitário parece 

contraditório e o é. Enquanto profissionais, precisamos estar cientes disso para propor a 

quebra de situações cristalizadas.  

Pensando na primeira pergunta, que se refere à percepção dos socioeducadores em 

relação ao seu afeto no espaço de trabalho, notamos que é muito pequena. Nas entrevistas, 

quando era perguntado sobre sentimentos, emoções, foi comum a resposta: “nossa, nunca 

pensei nisso!”, “boa pergunta, qual meu sentimento?”, “eu não sei”, “eu não tenho nenhum”. 

Essas respostas demonstram como há a dificuldade de voltar o olhar para os afetos, e de 

perceber os impactos, bons ou ruins, do ambiente de trabalho. Outros profissionais falaram de 

frustração, de estarem decepcionados, conseguindo perceber como o espaço, o trabalho, 

produzia afetos. Para ambos os grupos, é perceptível que os afetos circunscreviam as relações, 

fazendo com que alguns se aproximassem e outros se distanciassem.  

Em relação à segunda pergunta, a qual diz respeito ao afeto do profissional com o 

adolescente, notamos que, de modo geral, tal relação é circunscrita pelo medo. Em nossas 

leituras teóricas, e na exposição do primeiro capítulo, pudemos verificar que historicamente, o 

adolescente autor de ato infracional é visto como alguém perigoso e que se está “preso”, é 

porque não tem condições de conviver em sociedade. Nesse sentido, como é para o 

profissional, dentro da proposta socioeducativa, estabelecer vínculo com esse jovem, do qual 

eu não posso confiar, o qual pode me atacar? Para esse vínculo acontecer, é necessário 

desconstruir essa visão desse adolescente, que socialmente é estigmatizado. Assim, a relação é 

marcada pelo medo, pela desconfiança.  

Um outro afeto que identificamos foi a raiva, para alguns profissionais, é 

incompreensível que o adolescente, ao cometer um ato infracional, vá para um lugar no qual 
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ele tem todos os cuidados – cuidados que o próprio profissional não acessa em seu cotidiano. 

Os adolescentes são sujeitos de atenção perante o Estado, enquanto o profissional não, e isso 

causa a raiva por parte de alguns profissionais, os quais acabam por exercer ainda mais o 

controle em relação ao adolescente.  

Além disso, notou-se também que os profissionais se sentem em desamparo, pois as 

dificuldades que enfrentam – e muitas delas de cunho emocional – não são levadas em 

consideração pelo Estado. O trabalho desenvolvido, além de ser difícil, não tem visibilidade, 

levando-os muitas vezes a enfrentarem certa frustração com os resultados de sua atuação. 

Dos afetos que pudemos nomear, temos o medo, a raiva, o desamparo e a frustração. 

Eles emergem ou são vividos em um ambiente extremamente contraditório – afinal, se 

pretende um trabalho socioeducativo numa instituição que tem uma estrutura e uma dinâmica 

prisionais – como bem assinalada por um dos profissionais.  

Pudemos verificar que existe uma certa compreensão do trabalho a ser desenvolvido, o 

reconhecimento da necessidade do estabelecimento de vínculos, do respeito, etc. Mas como 

operacionalizar estes vínculos em uma instituição que é marcada pela suspeição, por relações 

de poder extremamente autoritárias? Instituição esta circunscrita por uma tensão, 

provavelmente pelo histórico do lugar e, pela percepção dos profissionais, há uma sensação de 

ameaça, seja pelos adolescentes, seja pelos pares. E isso colabora para a produção dos afetos 

apontados.  

Diante desse espaço hostil, o que escutamos são falas de adoecimento, que se 

apresentam atravessadas por todos esses elementos e buscam tratar de sua saúde. Escutar de 

uma profissional: “Qual a minha prioridade, minha saúde ou minha luta?”, é uma pergunta 

disparadora para pensar o que estamos produzindo nesses espaços, tanto para o adolescente, 

quanto para o profissional.  

Na leitura dos documentos oficiais, observamos que há uma escrita crítica, embasada 

em autores que questionam o modo como as coisas estão postas. Uma escrita que considera os 

elementos institucionais, o sistema capitalista, as discriminações. No entanto, quando olhamos 

para o cotidiano, notamos que há ainda um caminho a percorrer para tornar essa prática 

crítica.  

Ainda que tenhamos avançado em muitos aspectos, das legislações às políticas 

públicas, a estrutura da política ainda está carregada pautada em paradigmas filantrópicos, 

assistencialistas. Esses elementos no exercício profissional impactam e produzem afetos nos 

trabalhadores, causando o sofrimento, desânimo e a reprodução de práticas alienantes, tanto 

dos profissionais, quanto destes para os adolescentes. 
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A contradição do trabalho está presente constantemente em exercer a liberdade em um 

espaço fechado, e ao se passar pelos muros, não são só os adolescentes que precisam se 

submeter à regra do local, os profissionais também. Dos efeitos desse “aprisionamento” nos 

profissionais, da dinâmica do local, da organização política, da falta de uma estruturação, de 

recursos para o exercício profissional, podemos notarmos por meio dos afetos expressados, a 

raiva, a frustração, o medo. Cabe pontuar que o afeto foi a nossa via de análise, deste modo, é 

através dele que fizemos essas inferências. 

Por fim, assinalo que as reflexões produzidas a partir desta pesquisa, nos levam a 

reconhecer a importância de espaços instituintes que busquem novas formas de viver, novas 

formas de conviver, novas formas de produzir subjetividades, formas que superem o modelo 

de instituição onde desenvolvemos nossa pesquisa, lançando mão de processos instituintes 

comprometidos com a produção de uma sociedade mais democrática, mais solidária. 
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Anexo I- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

(Capítulo IV, itens 1 a 8 da Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Afetividade nas Práticas 

Socioeducativas: Um Estudo Etnográfico sobre os Afetos dos Profissionais de uma Unidade 

de Privação de Liberdade para Adolescentes”, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

Priscila Laissa Toledo, RG nº 12.425.741-7 e João Batista Martins, RG nº 8002769-9. 

Este termo deverá ser elaborado em duas vias. Depois de lido, rubricado e assinado, 

uma via ficará em poder do PARTICIPANTE ou de seu representante legal e a outra via em 

poder do pesquisador responsável. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências e Letras – 

UNESP/Campus de Assis. Qualquer dúvida quanto aos aspectos éticos poderão ser 

esclarecidas no telefone (18) 3302-5500 ramal 5607 ou pelo e-mail cep@assis.unesp.br, ou 

diretamente com os pesquisadores Priscila Laíssa Toledo, no telefone (44) 99814-3589 ou e-

mail prih_toledo@hotmail.com; João Batista Martins, no telefone (43) 99128-5208, ou e-

mail: jbmartin@sercomtel.com.br. 

 

I. A pesquisa: 

  A pesquisa tem como objetivo geral: identificar e analisar os afetos presentes nas reações 

que os profissionais estabelecem com adolescentes no contexto de um Centro Socioeducativo 

no norte do Paraná. E os objetivos específicos são: Apresentar a construção da legislação que 

estrutura a política de atendimento a adolescentes autores de atos infracionais que se 

encontram em privação de liberdade, bem como caracterizar o trabalho envolvido na 

socioeducação; discorrer sobre a afetividade e seu papel na vida do ser humano; dissertar 

sobre a presença da afetividade no campo de trabalho. 

 

II. Procedimentos: 

 a)  Descrever como o participante voluntário participará da pesquisa: 

 

Trata-se de uma pesquisa etnográfica que estudará os afetos dos profissionais que trabalham 

em um centro socioeducativo. Entendendo afeto como o efeito do envolvido do sujeito com 

algo, produzindo nele, sentimentos que podem variar do amor ao ódio, da alegria à tristeza, 

entre outros. A escolha pela etnografia é que entendemos que está, procura compreender o 

fenômeno estudo de uma maneira holística.  Trata-se de uma pesquisa que tem como 

instrumentos para coleta de dados, a observação participante, entrevista semiestruturada. A 

pesquisa será realizada em um Centro Socioeducativo no Estado do Paraná. Em um primeiro 

momento, o pesquisador fará visitas na unidade, para compreender a rotina de trabalho dos 

profissionais e relações interpessoais. Em um segundo momento serão realizadas as 

entrevistas. A entrevista será realizada no estabelecimento, em sala designada, observando 

acústica, para manter o sigilo, espaço e ventilação no local, devido as orientações para 

combate de prevenção ao COVID- 19, ou poderá ser realizada por mecanismo eletrônico, 

podendo ocorrer online, se assim, ambas as partes estiverem de acordo. O local em que o 

entrevistador fará a entrevista, caso essa ocorra online, garantirá o sigilo da pessoa 

entrevistada. A entrevista é semiestruturada, tendo 3 tópicos. Política pública; Instituição e; 

Relações interpessoais. Estima-se que a entrevista terá duração de 1 hora e meia.  

 

mailto:cep@assis.unesp.br
mailto:prih_toledo@hotmail.com
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III. Riscos/Desconfortos e Benefícios 

 a)  Elencar, claramente os possíveis riscos ou desconfortos  

 

 Dos riscos e desconfortos, a presente pesquisa pode gerar desconforto aos 

participantes, ao abordar as relações no trabalho. Essa pesquisa não incide em riscos físicos.  

 

b) Descrever as formas de acompanhamento e assistência em caso de ocorrência dos riscos 

ou desconfortos:    

    

Sobre os riscos/desconfortos, a presente pesquisa, poderá gerar desconfortos em alguns dos 

entrevistados ao tratar de relações interpessoais, contudo, caso isso ocorra, enquanto 

psicóloga com CRP ativo, irei realizar o acolhimento e dar assistência psicológica a estas 

pessoas, pois estou amparada pelo saber psicológico, sendo profissional já formada e que atuo 

na área.  

Caso, seja necessário, o entrevistado será orientado a buscar serviço de saúde mental. Poderá 

ser realizado um encaminhamento para unidades de saúde do Município. O Centro 

Socioeducativo, tem parceria, com a Secretaria de Saúde do Município no qual a unidade está 

instalada, este órgão tem profissionais de psicologia que poderão dar assistência psicológica 

para os participantes da pesquisa.  

 

c)   Benefícios esperados para o participante e para a comunidade  

 

Em relação aos benefícios, essa pesquisa visa contribuir com a área das ciências humanas, 

para compreender os mecanismos da execução das políticas públicas, considerando o afeto 

como elemento da formação humana, e presente nas mais diversas esferas da vida do 

indivíduo,  entre as quais o trabalho,  e a função de agente transformador, no campo das 

políticas públicas.  

 

 

 

IV. Liberdades/Garantias  

Ao participante da pesquisa é garantido sigilo de sua identidade profissional e local em que 

trabalha. Esse termo de consentimento, ficará com o pesquisador e será guardado em local de 

exclusivo acesso do pesquisador. O participante pode a qualquer momento e sem prejuízo ou 

penalização, deixar de participar da pesquisa, apenas informando o pesquisador que não tem 

mais interesse em participar da mesma. No momento da entrevista, caso exista alguma 

pergunta que lhe causar constrangimento, ou desconforto, sinalizar ao pesquisador, e o 

participante, tem a liberdade de não responder a pergunta, caso queira prosseguir, dar-se-á 

continuidade a próxima questão. 

  

 

V. Sigilo/Anonimato  

As informações coletadas por meio da observação participante e da entrevista, ficarão sob 

cuidados do pesquisador. Durante a pesquisa e após o término da pesquisa, o sigilo sobre a 

identidade pessoal e local de trabalho serão mantidas.  

 

 

VI. Despesas/indenização 

Esta pesquisa não acarretará ônus de qualquer natureza. 
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VII. Publicação/devolutiva  

Ao final da pesquisa, será publicado o material no repositório da UNESP, e pretende-se 

publicar artigos a partir do material confeccionado, resguardando o anonimato dos 

participantes e do estabelecimento. O participante receberá uma cópia do material publicado, 

podendo ser entregue impresso ou enviado por e-mail.  

 

 

 

 

CONSENTIMENTO 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

RG: _____________, abaixo assinado, concordo em participar, como PARTICIPANTE, da 

pesquisa “Afetividade nas Práticas Socioeducativas: Um Estudo Etnográfico sobre os Afetos 

dos Profissionais de uma Unidade de Privação de Liberdade para Adolescentes”. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) Priscila Laissa Toledo sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido, ainda, que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve  a qualquer penalidade.  

Declaro, ainda, que (   ) concordo / (   ) não concordo com a publicação dos 

resultados desta pesquisa, ciente da garantia quanto ao sigilo das minhas informações pessoais 

e ao meu anonimato. 

Local e data ___________, ____ de __________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

Eu, Priscila Laíssa Toledo, pesquisador responsável pelo estudo, obtive de forma 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do PARTICIPANTE para a participação na 

pesquisa. 

 

______________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

 

 

_______________________________ 

Professor orientador 
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Apêndice A- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

  

  

1.POLÍTICA PÚBLICA 

O que conhece sobre Políticas Públicas de atendimento para Criança e Adolescente; 

Qual o entendimento da medida socioeducativa; 

  

2 INSTITUIÇÃO 

O que sabe sobre a história do Centro Socioeducativo da cidade de Paranavaí; 

Qual a perspectiva que tem para o futuro da instituição; 

Qual ou quais afetos atrela a instituição 

  

3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

  

Qual ou quais  relação(s) estabelece com os adolescentes; 

Qual  ou quais  relação(s) estabelece com os colegas de trabalho; 

O que conhece sobre a função de outros departamentos; 

Qual ou quais afetos atrela ao exercício profissional 

  

 


