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Apresentação
É do desejo de colocar perguntas e compartilhar experiências
concernentes à prática socioeducativa que este livro é organizado. Oferecer
um Espaço para que a palavra possa circular entre aqueles que não se
recusam e nem se paralisam diante dos desafios trazidos pelos adolescentes
em conflitos com a lei.
Em 2007, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas – SUASE – um novo dispositivo foi ofertado aos profissionais
que trabalham na execução da medida socioeducativa de internação: o
Espaço sob Medida. Aqueles que o fundaram estavam unidos por uma causa
comum – os adolescentes e seus atos. Desejavam discutir os impasses que
permeavam a prática nos centros socioeducativos, trocar experiências e,
principalmente, inaugurar um espaço de formação.
Foi então lançado o convite. A prerrogativa era não haver
obrigatoriedade na participação. Cada um participaria a partir do seu
interesse, a partir do que lhe capturasse. Este Espaço rapidamente cresceu,
consolidou-se e ultrapassou as fronteiras da capital mineira para outras
regiões do estado, sempre sob a coordenação da Diretoria de Orientação
Socioeducativa da Superintendência de Medidas de Privação de Liberdade.
Em decorrência dos encontros periódicos e do desejo em fazer
discussões cada vez mais ampliadas, surgiu o Seminário Espaço sob Medida,
realizado anualmente. Os temas destes seminários são resultados dos
Espaços ao longo do ano e das questões que ficam suspensas exigindo
uma elaboração. Os profissionais que atuam nos centros socioeducativos
produzem e apresentam textos utilizando-se de teorias e relatos de suas
experiências. Além disso, contamos com convidados de diversos campos de
atuação que muito enriquecem nossas discussões.
Os Espaços sob Medida e seus seminários, muito mais do que
respostas, promovem um campo aberto para a palavra e provocam questões
lançando a todos o desejo de um novo saber. Neste sentido, para darmos
continuidade às discussões trazidas pelos Espaços e elaborarmos um saber
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sobre o que permeia nossa prática, instituímos, em 2009, um grupo de
estudo com encontros quinzenais.
Acreditamos que só há a possibilidade de responsabilização, por
parte do adolescente, quando cada um também se responsabiliza por sua
prática. Aqueles que fundaram e consolidaram o Espaço sob Medida deram
provas de responsabilidade e de comprometimento. Outros vieram em
seguida. Hoje cabe a nós sustentar este dispositivo tão precioso ao sistema
socioeducativo.
Portanto, este livro representa um recorte destes quatro anos de
Espaço sob Medida. Assim como o Espaço, o livro é um lugar para a palavra,
mas fazendo-se uso do recurso da escrita. Recurso que convoca o autor a
se debruçar sobre o que faz e a articular com diversos discursos para tentar
transmitir o que se quer e avançar.
Os trabalhos apresentados nos convocam a repensar a prática
com estes adolescentes que desafiam a norma, a lei e os saberes préestabelecidos. Aliás, nossa prática não nos deixa esquecer como é importante
colocarmos mais perguntas do que respostas para que possamos fazer com
que as palavras advenham no lugar dos atos.
Convidamos o leitor a conhecer nossas discussões por meio dos
textos presentes neste livro e a participar de nosso Espaço sob Medida.
Elaine Rocha Maciel
Superintendente de Medidas de Privação de Liberdade
Mariana Furtado Vidigal
Diretora de Orientação Socioeducativa
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autora

Privar
a
liberdade
,
localizar a responsabilidade

Elaine Rocha Maciel
Propomos-nos em um espaço como este a provocar a elaboração.
A elaboração de um saber que já está aí, para ser extraído da experiência.
Contudo, para que o trabalho de elaboração se dê, não basta que eu
assista ao que vocês têm a apresentar e apenas diga: Trabalhem! É preciso
que eu comece por trabalhar, por transferir meu trabalho a vocês. Afinal,
se não se está implicado no que se diz, se está no campo da denúncia
do que não funciona.
Então, para começar, digo que o que introduz nossa prática em
uma dimensão política é o fato de que a impossibilidade, que se impõe
como limite à nossa ação, não é passível de ser eliminada com o passar
do tempo. No campo político, o impossível é uma modalidade estrutural,
um fator de lógica.
Contudo, esse fato político tem enfrentado como resposta uma
crise da representação social das instituições públicas. O que se revela é um
abismo entre o que se planeja e a sua implementação, e a consequência é o
que Weber chamou de “desencantamento do mundo”.
O desencantamento se dá por um modo de operar na política que
sutura a dimensão da impossibilidade: a gestão. O trono vazio é preenchido
por procedimentos burocráticos. Alcança-se, assim, um fenômeno de
despolitização, pois, como afirma Jorge Alemán, p.181, “a política arrancada
de seu campo de enunciação é mera gestão”. Nesta perspectiva, no lugar de
governar, administra-se, transformando o poder em pura impessoalidade,
ou seja, tudo se resume a imagem, representação ou cálculo, inclusive a
existência. A gestão administrativa degrada a soberania do poder estatal.
No campo da burocracia não há ato, não há invenção, só produção.
Produção de saber, um saber alcançado por meio de dados, técnicas,
informações... Onde não há espaço para o novo, o que se tem é um saber
sobre a repetição, a produção do tédio. O procedimento burocrático
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implica em realizar o que se sabe quando não se sabe, reduzindo a política
a um conhecimento objetivo. Um saber que acredita poder prescindir do
nome, suprindo-o por números e formalizações, saberes generalizados,
uma busca incessante de enquadrar e normatizar os sujeitos em nome do
progresso. Busca-se diagnosticar, curar, avaliar, erradicar, vigiar, garantir,
controlar, numa tentativa de regular o irregulável. A gestão burocrática se
justifica na impossibilidade de que as coisas não sejam como são em nome
do bem público.
Contudo, quando nos propomos a discutir a experiência, extraímos
o debate do campo da gestão. Para que a política não sucumba ao consenso e
à aspiração ao poder, é preciso que haja experiência histórica. Consideramos
experiência aquilo que não se pode objetivar e cujo saber se obtém só
depois. Para que esta exista é necessário que haja um sujeito que a sustente,
ou seja, uma causa em jogo.
No campo da experiência o que está em questão é a eficácia, não a
eficiência. Na eficácia não se trata de quantificar resultados, mas de colher
os efeitos do exercício de uma prática, que só pode ser demonstrada no
caso a caso. É a isso que nos propomos neste espaço: localizar os impasses
próprios de nosso trabalho para tentar depurar disto a consistência lógica
que determina o funcionamento de uma prática. A partir daí, delinear uma
perspectiva de trabalho a qual possamos chamar política. É preciso partir
dos acontecimentos que se inscrevem em um campo de ação para que
possamos alojá-los, pensar a estrutura e a sua saída.
Todavia, se por um lado a gestão reduz o campo da enunciação
à formalização de enunciados oficiosos, no campo do debate político a
enunciação pode ser envelopada por ideologias particulares que segmentam
os grupos dentro das instituições e movimentam as posições de classe.
Essa ideologia, no nosso dia a dia no contexto institucional,
também é conhecido como militância. O que é próprio da militância é o
questionamento do campo político, a tentativa de recuperar, em seu
questionamento, uma posição discursiva que luta contra o adormecimento
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de uma causa. O que é curioso verificar é que no movimento da militância
não somos nós que possuímos uma ideologia, mas é a ideologia que nos
possui. A ideologia, na medida em que define uma identidade, mesmo que
seja uma construção política, implica em um aprisionamento.
Mas, como é possível despertar do desencantamento burocrático
ou se libertar do aprisionamento ideológico? Partamos do que existe para
que todos nós possamos estar aqui, trabalhando em uma instituição. Bem,
de início, o que existe é uma unidade administrativa hierarquizada, a mais
discreta possível: o cargo. A partir do momento em que assumimos um cargo,
recebemos uma carga que está implicada em nossa decisão. Uma carga que
pode ser pesada de acordo com a forma como o funcionário assume o que?
Justamente o que o termo cargo esconde por detrás: uma função. É neste
termo função que está o “x” da questão, na medida em que funcionar é
liberar-se da obrigação contraída para poder cumpri-la. É preciso se desfazer
do cargo e da carga que ele implica para poder exercer uma determinada
função. Isso é o que nos retira do regime da gestão administrativa, em que só
resta cumprir o que está pré-ordenado para o chamado funcionário padrão.
Passemos então ao aprisionamento ideológico. Um funcionário,
por imaginar que a aplicação que construiu para sua função é única, e de
fato é possível que seja, mas, por imaginar que seja única, crê que deveria
ser a única para todos. Ele reflete sua imagem no cargo que assume,
reivindicando nisso uma identidade. Isso é o que faz com que uma prática se
faça aos tropeços ou acabe no tédio, na medida em que o exercício de uma
função exige um desprendimento de si mesmo para que possa avançar.
Mas podemos reduzir essa questão a um fator algébrico, onde
visaríamos alcançar a solução. Para quem estudou álgebra deve se lembrar
do incansável f(x). Bem, pois nunca imaginariam que isso poderia ser útil
em uma discussão como esta. Entretanto, a lógica da função matemática
permite-nos ultrapassar essa possível identidade do funcionário ao cargo a
partir do momento em que escrevemos os cargos com “f” de função para
qualquer valor que venha a se alojar em “x”.
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Nesse sentido, a função escreve uma fórmula na qual não
está implicado nenhum atributo. A aplicação de um valor à função é
posterior e implica um fazer restrito a um funcionário em particular. Essa
aplicação convoca o funcionário a inventar um modelo para esta função,
um modelo que faz funcionar a função abrindo-a a multiplicidade. Não
se trata aqui de ser modelo no sentido de ser exemplo para alguém, pois
isso caracterizaria uma prática de dominação, uma inferência ideológica.
O modelo de uma função torna-se um fator de política na medida
em que se torna modelo de algo impossível, modelo de algo indeterminado,
indecidível, mas que, mesmo assim, deve ser decidido. Os modelos são
múltiplos, o domínio é aberto, mas é a invenção de modelos que faz com que,
no percurso, defina-se a constante da função. Qualquer um pode introduzir
aqui sua colaboração. Para isso, é preciso que o debate introduzido aqui
interesse a qualquer um e se realize sob o controle de todos. É preciso que
qualquer um se dê conta de que este debate é uma aposta que diz respeito
a todo mundo.
Isso nos retira da referência a um pretenso funcionário padrão e
nos remete a um possível funcionário modelo. Um funcionário modelo é
aquele que soube o que fazer com sua função para permitir que, a partir
disso, abra-se uma articulação entre o conceito e a experiência. Que haja
modelos de uma função é a condição para que o trabalho ao qual vamos
nos empenhar aqui possa realmente produzir algum saber. É este o nosso
propósito: colocar isso a prova.
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A medida de internação:
autora

um compasso para
uma “correria”

Mariana Furtado Vidigal ¹
O discurso jurídico é o que inaugura e antecede nossa prática.
Somos executores da medida socioeducativa de internação em Minas Gerais,
aplicada pela autoridade competente do poder judiciário. As medidas
socioeducativas estão previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), criado em 1990, como resposta ao ato infracional. Uma infração é um
ato análogo ao crime ou contravenção penal, praticado por adolescente –
pessoa na faixa etária dos 12 aos 18 anos. De acordo com o ECA, deverá ser
respeitada sua “condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”; por isso,
diferentemente de uma pena, serão aplicadas as medidas socioeducativas.
As medidas socioeducativas são as seguintes: advertência, obrigação de
reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação.
Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta uma
construção da responsabilidade jurídica para os adolescentes, representada
pelas medidas socioeducativas. Pela “condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento”, os adolescentes são penalmente inimputáveis; isso quer
dizer que os adolescentes não respondem perante o Código Penal, como os
adultos. Mas não se pode dizer que os adolescentes sejam irresponsáveis
e muito menos impunes diante da autoria de um ato infracional: eles
respondem perante o ECA e suas medidas socioeducativas.
Mediante o cometimento de um ato infracional, é dever do Estado,
representado pelo poder judiciário, convocar o adolescente a responder
segundo as leis que regem a vida em sociedade. Para Emílio Garcia Méndez
(2006), a responsabilidade jurídica do adolescente é um componente central
de seu direito a uma plena cidadania. Nesse sentido, é fundamental que o
adolescente possa responder por seus atos para que ele seja um sujeito de
direitos e deveres.

¹ Diretora de Orientação Socioeducativa da Superintendência de Gestão de Medidas de Privação
de Liberdade da SUASE.
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Hannah Arendt, em seu livro Sobre a violência (2009),
ao abordar diversas concepções de poder em contraponto com a
violência, dirá que é fundamental, para efetivar o poder, que haja o
apoio dos cidadãos às leis para as quais eles próprios haviam dado
consentimento. E complementa que “é o apoio do povo que confere
poder às instituições de um país, e esse apoio nada mais é do que a
continuação do consentimento que trouxe as leis à existência”(p.57).
Arendt (2009) utiliza-se de uma preciosa comparação que faz
Passerin d’Entrèves (nota 67) entre a lei com “as regras válidas do jogo”
para dizer que não se trata de aceitá-las ou de reconhecer sua validade,
mas trata-se do desejo de jogar e, “posto que os homens existem apenas
no plural, o meu desejo de jogar é idêntico ao meu desejo de viver.”
(Arendt, 2009, p. 123). Arendt sinaliza que todo homem nasce em uma
comunidade dotada de leis preexistentes às quais ele obedece por não
haver outra maneira de entrar “no grande jogo do mundo”:
Posso desejar mudar as regras do jogo, como fazem os revolucionários, ou abrir uma
exceção em meu nome, como fazem os criminosos; porém negá-las a princípio não
implica a mera “desobediência”, mas a recusa a entrar para a comunidade humana.
(Arendt, 2009, p. 122).

Dito de outro modo, trata-se de consentir em perder algo que é
da ordem de uma única e própria satisfação, condição para compartilhar
do discurso que regulamenta uma dada sociedade, em nome do
estabelecimento do laço social.
Sigmund Freud, em O Mal estar na Civilização (1930), afirma que a
substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui
o passo decisivo da civilização. Destaca que a vida humana em comum
só se torna possível quando se reúnem pessoas em uma comunidade e
estas se voltam contra os indivíduos isolados. Dessa forma, o poder dessa
comunidade é estabelecido “direito”, em oposição ao poder do indivíduo. E
enfatiza que sua essência
reside no fato de os membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades
de satisfação, ao passo que o indivíduo desconhece tais restrições. A primeira
exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, a garantia de que uma lei,
uma vez criada, não será violada em favor de um indivíduo. (Freud, 1930, p. 115)
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Como vimos com Arendt e Freud, é imprescindível, para a regulação
dos relacionamentos sociais, que todos consintam com a lei que a ordena.
Ao mesmo tempo, esse elemento civilizatório que regula as relações é
feito de ideais (dados pela religião, pelos valores morais, pela escola, etc).
Para tanto, é preciso que o indivíduo abra mão da satisfação irrestrita de
seus próprios desejos em nome desses ideais sociais. Freud também nos
adverte que essa satisfação irrestrita se apresenta como o método mais
tentador de conduzir nossas vidas, mas que, por outro lado, “significa
colocar o gozo antes da cautela, acarretando logo o seu próprio castigo”
(Freud, 1930, p. 115).
No entanto, assistimos, ao longo dos anos, à desvalorização
gradativa desses ideais. No mundo contemporâneo, houve uma queda
desses ideais que regulavam as relações sociais e o enfraquecimento das
figuras de autoridade, os quais podemos chamar de grandes Outros.
Sendo assim, se não há mais um ideal comum a todos, um
ideal que promova a unificação de uma comunidade, em detrimento
dos desejos individuais, o que tem regulado a sociedade, atualmente?
O que nos tem orientado?
Aquilo que Freud advertiu sobre colocar a cautela na frente da
satisfação irrestrita e individual é, precisamente, o que também está
subvertido no mundo contemporâneo. Localiza-se aí um curto-circuito na
relação com o Outro e seus ideais. A partir do discurso capitalista, que é
predominante atualmente, há uma determinação de que cada um aproveite
o máximo sua vida, que cada um garanta a sua parcela de satisfação, não
importa a que preço. “Goze! Satisfaça-se!”: esse é o imperativo de nossos
tempos, é o que tem orientado o mundo contemporâneo: objetos que
prometem satisfação.
Para sustentar esse imperativo, o capitalismo oferta objetos de
consumo que são transformados em objetos para uma satisfação imediata
e que rapidamente serão descartados e substituídos por outro. Assim que
um objeto é lançado no mercado, o indivíduo, provavelmente, concluirá
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que sempre precisou dele. O discurso do capitalismo nos faz acreditar que
necessitamos dos objetos de consumo ofertados nos meios de comunicação
em massa e que nossa felicidade depende deles.
Vemos com isso que os objetos efêmeros ofertados pelo
capitalismo nos empuxam a consumir e a nos satisfazer. E todos, inclusive
os adolescentes, são afetados por esses ordenamentos de consumo e de
satisfação a qualquer preço. Os efeitos podem ser localizados no crescente
número de adolescentes e jovens que se oferecem como soldados do tráfico
de drogas em busca de dinheiro e satisfação rápidos. E nesse caso, o “a
qualquer preço” é levado às últimas consequências, já que muitos desses
jovens pagam com suas próprias vidas. Não é pouco comum escutar desses
jovens: “a vida do crime é curta”, “sei que vou morrer com 21 anos, mas não
me importo, vou curtir tudo até lá”.
Acrescentam-se a isso as questões surgidas pelo próprio momento
da adolescência por ser uma fase de transição da vida infantil para a vida
adulta. Para atravessar esse momento é imprescindível que o adolescente
questione o lugar que ocupava na vida e no desejo de seus pais para
construir sua própria identidade. Sendo assim, a própria adolescência traz
algo do questionamento da autoridade e do lugar do Outro.
Afetados por esse real e com o enfraquecimento das figuras
de autoridade, ou seja, da lei e dos ideais simbólicos que orientavam
os indivíduos, os atos tornam-se uma via privilegiada. Sem o recurso ao
simbólico, às palavras, restam as atuações.
Nos casos em que esses atos são considerados uma contravenção
da lei jurídica, as medidas socioeducativas são uma modalidade de
resposta a este ato infracional praticado por um adolescente. Não se
trata de excluir o criminoso da comunidade por ter infracionado a lei que
a constitui, como acontecia nos primeiros sistemas penais, e, sim, de dar
a oportunidade que o infrator possa responder por seus atos a partir das
sanções legais estabelecidas.
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Dessa forma, quando convocado a responder pela autoria de
ato infracional, o adolescente é incluído nas leis que regulamentam a
sociedade, ou seja, no discurso universal do jurídico, incluindo a garantia
de seus direitos. O Outro se torna destinatário desse ato infracional e
vai se colocar como aparelho regulador dessas atuações desmedidas.
Para que o sujeito seja incluído no universal da lei, é importante
que ele consinta com essa lei que regula a sociedade da qual ele faz parte,
como já abordado anteriormente. Assentir com a aplicação da medida
socioeducativa em resposta ao ato infracional é um passo importante na
responsabilização pela infração cometida.
Por outro lado, cabe à execução de uma medida socioeducativa
o dever de proporcionar ao adolescente condição para o cumprimento da
mesma. Além disso, trabalhar no tempo mais breve possível, no sentido
de ser uma intervenção que possibilite ao sujeito construir outras formas
de resposta aos impasses da adolescência, aos imperativos do mundo
contemporâneo e, principalmente, de suas questões mais singulares que o
levam a atuar no lugar de dizer.
Cada sujeito será afetado de uma forma e responderá de maneira
singular. Portanto, como nos indica Philippe Lacadée, em Passagem ao ato
nos adolescentes (2007), é importante que nos façamos uma pergunta
buscando saber por que, num dado momento, “o adolescente não pode não
fazer de outra forma senão deixar-se capturar por esta atração de um ato a
ser efetuado, como se ele fosse mais autêntico do que as palavras”.
Para se tornar uma intervenção, um recurso para dar uma medida às
atuações, a execução deve se balizar por uma pergunta e não por respostas
pré-estabelecidas sobre o adolescente. Apostar que o saber sobre o ato
está do lado do sujeito e não, da instituição, por ser uma resposta singular.
Somente nesse sentido o sujeito pode ser responsabilizado, na medida em
que é ele quem pode responder por seus atos.
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A responsabilização pelo ato infracional é um dos maiores objetivos
da medida socioeducativa. Temos nos deparado na execução da medida
socioeducativa de internação com muitos adolescentes com repetidas
atuações infracionais e que passaram por diversas medidas socioeducativas
que parecem não ter sido suficientes para dar uma medida para os atos e
para sua forma excessiva de satisfação.
Vale ressaltar que temos encontrado, com frequência, um impasse
ainda maior. Para além do conflito com a lei, nos deparamos com sujeitos
colocando seus corpos para a morte, inseridos num circuito mortífero.
Esses adolescentes vão nos dizer da lógica em que estavam na “correria do
mundão”²: a do matar ou morrer. A busca da satisfação irrestrita, que passa
por um excesso, tem levado os jovens à morte. Como disse um adolescente,
certa vez, “eu estava na correria do mundão e acho que se eu não tivesse
vindo parar aqui, já tinha morrido como meus colegas”. Outros dizem: “não
tava nem aí para a vida” ou “não tava nem ligando se ia morrer ou não até
chegar aqui”.
A medida de internação, que determina a privação de liberdade,
poderá ter um efeito de corte nesse circuito mortífero. Ou seja, estabelecer
um tempo para compreender, colocar uma pergunta para o sujeito sobre
o que o impulsiona a infracionar e a colocar sua vida em risco. A medida
socioeducativa pode ofertar, a partir do atendimento técnico e de ofertas
tais como a escola, cursos, oficinas, atividades de lazer e culturais, que o
sujeito possa construir uma medida, no sentido de um compasso para essa
correria. Ofertar o laço social e, principalmente, o enlace com algo da vida.
Nesse sentido, que o adolescente possa, no encontro com a lei e a
partir dos atendimentos que lhe são ofertados ao longo do cumprimento
de sua medida socioeducativa, se organizar e ter clareza daquilo que o faz
entrar na “correria”. E é por isso que ele deve se responsabilizar, pelo que de
sua forma de satisfação, o leva a infracionar e a romper com seus laços.

² Gíria dos adolescentes para dizer do mundo da criminalidade.
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A aplicação da medida privativa de liberdade, por si só, não garante
essa responsabilização subjetiva. É preciso que a instituição executora esteja
atenta à sua função no atendimento dos adolescentes acautelados. Fazer
com que a medida socioeducativa seja um dispositivo para que o sujeito
possa dar outra direção a esse modo de gozo, a esse modo de satisfação
irrestrita. Acima de tudo, a medida socioeducativa pode ser uma medida no
sentido de estabelecer um compasso para essa correria.
Como nos disse Hannah Arendt, que o adolescente deseje seguir
“as regras do jogo do mundo”; contudo, que ele consinta em perder algo
dessa satisfação desmedida para que possa fazer um uso singular do que
social pode lhe ofertar. Sobretudo, estabelecer relações sociais e, não,
respostas violentas que promovem rupturas.
É possível que uma intervenção do Outro, da lei determinando a
privação de liberdade, faça um corte nesse circuito que pode ter efeito de
suspensão dessa “correria” e da instauração de um tempo para que o sujeito
se reposicione e se responsabilize pelas consequências de seus atos, mas,
principalmente, por sua vida.
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Existe um direito
autor

infracional?

Alderico de Carvalho Júnior ¹
1 | Introdução
Questão instigante é saber qual é o campo de atuação do sistema
socioeducativo, trata-se de uma zona ainda nebulosa. Embora existam
algumas iniciativas esparsas, quase sempre em disciplinas eletivas ou em
pós-graduações, a adolescência continua sendo marginalizada.
Permeado pela crença popular de programa social, que muitas
vezes se coaduna com uma postura institucional paternalista, o atendimento
ao adolescente autor de ato infracional está à busca de identidade. No
ano em que o Estatuto da Criança e Adolescente completou seu vigésimo
aniversário, a teorização acerca da matéria ainda é pouco disseminada, o
que possibilita a sobrevida de conceitos como “menor infrator”.
O que é ato infracional? A Lei 8.069, de 1990, considera como
ato infracional “a conduta descrita como crime ou contravenção penal”
(artigo 103). Não obstante a delimitação dada pelo conceito legal, esta é
por vezes ignorada na prática, culminando em intervenções fundadas
apenas na condição de risco social do adolescente. A errônea compreensão
do fenômeno permite que praticamente tudo seja tratado na seara
infracional, como se a privação ou as demais hipóteses de sancionamento
previstas pelo Estatuto representassem solução uniforme para ausência
de outras políticas públicas.
Quando o ato infracional sai de cena, a situação de risco social
sobressai de tal maneira que passa a ser o único fundamento para a
intervenção socioeducativa, tanto no momento de aplicação da medida,
quanto em sua execução. Sob o pretexto de que o adolescente é vítima de
um contexto e, portanto, carecedor da proteção da sociedade, legitimam-se
intervenções que o tornam objeto.
Ao promotor de justiça cabe exercer a titularidade da ação
socioeducativa, representando quando não for o caso de remissão ou
¹ Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, antes de ingressar no Ministério Público atuou
como Diretor de Acompanhamento Judiciário (2006-2007) e Chefe de Gabinete (2007-2009) da
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas do Estado de Minas Gerais.
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arquivamento. Ao defensor cabe apresentar a defesa técnica, usando todos
os instrumentos de direito material e processual pertinentes ao caso. Ao
juiz, por fim, cabe a apreciação da demanda, sentenciando o adolescente à
medida que se afigurar mais adequada. Entretanto, quando essas funções
se encontram deturpadas, o que se constata é uma espécie de reunião
para definir o futuro do “menor”, muito distante de uma audiência calcada
no devido processo legal.
Quando afastamos os imperativos de defesa social, encobrindo-os
sob o manto de que todos os que ali atuam em nome do Estado querem o
“bem do menor”, não asseguramos nem a sociedade, nem tampouco um
processo justo ao adolescente. A intervenção realizada de maneira açodada
repercute no atendimento prestado pelos programas socioeducativos, que
também acabam por colocar o ato infracional de lado.
Nesse sentido, delimitar o campo de atuação do atendimento
socioeducativo, colocá-lo dentro de uma moldura, não significa aprisionálo em grilhões burocráticos, mas evitar que seja tudo e ao mesmo tempo
nada. A necessidade de reconhecermos os parâmetros para a atuação do
sistema, como se vê, não é apenas um filigrana acadêmico, possui intensas
repercussões práticas. A concepção que deixa ao talante do operador,
arbitrariamente, definir quais as hipóteses em que o adolescente pode
ser alvo de intervenção socioeducativa legitima, na maioria das vezes,
um retorno ao menorismo.
2 | Por que teorizar?
Negligenciar o ato infracional como ponto de partida e limite à
intervenção resulta no esvaziamento do fenômeno, que acaba por perder
suas balizas. Esquecer o ato infracional e verter os olhos ao sujeito que o
pratica até parece um discurso tentador, humanista. Porém, o foco na pessoa
humana somente pode dar-se quando bem definida a moldura dentro da
qual se desenvolverá a atuação socioeducativa; qualquer coisa fora disso
será prática arbitrária disfarçada de discricionariedade.
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Em uma sociedade plural, fundada na velocidade da informação,
a multiplicidade de modos de ser deveria implicar uma reação natural das
pessoas ante ao diferente. Entretanto, paradoxalmente, não é isso o que
ocorre, pois prevalecem as tendências que automatizam comportamentos,
como se o diferente fosse “errado”.
A intolerância, mais que um fenômeno da história, é um hábito da
atualidade, como bem observou o jornalista Wellington Neri:
Ante a diferença, buscamos a negação. Ante a diversidade, buscamos a solidão.
Queremos os iguais, queremos espelhos. Queremos um conforto e uma segurança
em muros de medo e vemos o mundo por entre frestas de pouca luz, de parca
lucidez. A realidade cada vez mais diluída em constantes pesadelos é uma realidade
negligenciada pelo indiferentismo que nos domina. A nossa realidade vem sendo
carcomida pelo medo. Estamos sós e mal acompanhados num mundo que desaba em
certezas axiomáticas. Estamos sós e desamparados num mundo que se apequena em
posicionamentos fundamentalistas. Estamos sós num mundo de intolerâncias (Neri
apud Novelino, 2009, p. 351).

O ato infracional, portanto, é o único meio objetivo de legitimar
a intervenção do Estado. Caso contrário, adotaremos uma lógica higienista
para padronização de comportamentos, tal como entenda aquele que
detenha o poder de decisão. Não se mostra adequada a concepção que
transforma adolescentes em “menores infratores”, somente porque gostam
de hip-hop e utilizam bonés de abas retas.
No âmbito da execução de alguns programas socioeducativos, ainda
presenciamos uma postura normalizadora, muito mais por desconhecimento
que por desídia:
Temos que perguntar por que ainda têm sido insuficientes essas medidas? Necessário
se faz uma mudança de postura, instituir novos valores na cultura, e abandonar a
produção em série de programas que repetem na sua prática a mesma ideologia
produtora da segregação (...). Talvez seja prioritário nos lançarmos a fazer uma outra
interpretação do texto; pois da forma como está sendo tratada a questão, com poucas
exceções, mantém-se, de toda forma, a ideologia punitiva, por meio de estruturas bem
maquiadas, que mantêm de forma silenciada, mas ativa, uma concepção de massacre
da subjetividade, desenhando o lugar de criança e adolescente como objetos que
devem responder ao chamado da ortopedia para gerar o produto da inserção social,
da adequação à ordem instituída (Barros, 2003, p. 10).
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É necessário teorizar, não confundir as coisas. A aplicação de uma
medida socioeducativa tem elevada carga sancionatória. Assim, por mais
que as intenções sejam boas, submeter o adolescente a uma penalidade,
sem a observância do devido processo legal, ou seja, sem os limites dados
pelo ato infracional, é o mesmo que adotar uma conduta fascista de segregar
o adolescente pelo seu modo de ser.
Sobre esse anacronismo, Vera Malagutti Batista sustenta que a
correlação entre pobreza e criminalidade é ainda frequente, conforme
demonstrou por meio de pesquisa realizada com adolescentes que
passaram pela 2ª Vara de Menores do Rio de Janeiro. Nesse estudo, foi
detectada a presença de um “olhar seletivo”, focado nos jovens pobres
como alvos preferenciais da intervenção judicial. Em uma das passagens, a
socióloga narra que determinado adolescente “por vestir roupas grandes e
perambular pela Zona Sul, acabou sendo preso por três vezes, por suspeita
de furto” (Batista, 2003, p. 103).
O estudo apresentado deixa clara a reprodução de uma cultura
do suspeito. A invisibilidade dessas pessoas para a grande massa, alheia às
estatísticas, é superada de maneira cruel pelo aparato repressor do Estado,
que acaba por persegui-las pelo seu modo de ser e, não, pelo ato que
eventualmente tenham praticado.
As situações verificadas hodiernamente podem ser resumidas em
três cenários:
I. Intervenção do Sistema Justiça Juvenil pautada apenas pela
situação de risco social do adolescente, independente da prática de ato
infracional. Este, embora frequentemente verificável, é o pior cenário,
representando clara adoção do menorismo. García Méndez anuncia que
a intervenção judicial fundada na situação de risco social “somente pode
suprir, seletiva e simbolicamente, as deficiências estruturais das políticas
sociais básicas” e finaliza dizendo que com isso “exorcizam-se as deficiências
das políticas sociais” (Méndez, 1998, p. 25-27).
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II. Intervenção que, embora se inicie a partir da prática do ato
infracional, se perde no caminho, quer seja no procedimento de apuração
de ato infracional, quer seja na execução da medida, quer em ambos. Nesse
cenário a persecução se inicia com a prática do ato infracional, mas dela se
distancia na medida em que os atores da justiça ou técnicos responsáveis
pela execução se esquecem do fato praticado para privilegiar tão somente
a intervenção fundada na situação psicossocial do adolescente; este é o
cenário mais recorrente.
III. No terceiro cenário, ideal, a intervenção tem como início e
limite o ato efetivamente praticado pelo adolescente. Na seara judicial a
responsabilização se dá pelo ato praticado, sendo aspectos psicossociais
verificados apenas para aplicação da medida mais adequada ao caso, após a
constatação de uma conduta típica, ilícita e culpável². Já na fase de execução
é imperiosa a compreensão dos técnicos de que não estão em um programa
social, mas, sim, em um sistema de responsabilização do adolescente por
uma conduta que infringiu a lei penal e que foi devidamente sancionada com
a aplicação de uma medida socioeducativa. Ainda na execução, os aspectos
psicossociais devem ser trabalhados para o restabelecimento produtivo dos
vínculos familiares e comunitários, para superação da situação contextual
que levou à prática do ato infracional, o que somente é possível quando não
se coloca de lado o ato cometido.
Não obstante vivermos em uma sociedade hipercomplexa, a
intolerância ao diferente ainda impera, residindo nesta o nascedouro das
razões para a delimitação da atuação socioeducativa. Decerto a teorização
não será capaz de possibilitar que se dissipe o preconceito, mas ao menos
afastará a atuação da esfera infracional quando o delito não se fizer presente.

² Certo é que a clássica teoria finalista do delito não é aplicável ao adolescente sem adequações;
porém, não se pode negar que os substratos da tipicidade e antijuridicidade sejam os mesmos,
apenas merecendo teorização própria ao ato infracional a categoria jurídico-penal da
culpabilidade, devendo ser revisitados elementos como a imputabilidade e incluídos outros
como a capacidade de cumprimento da medida.
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3 | Primeiro limite: a tipificação legal
Infinitas interações ocorrem em uma sociedade plural, não sendo
possível afirmar se determinada conduta é certa ou errada, boa ou má,
moral ou imoral. A diversidade tudo relativiza, os valores se multiplicam
ao sabor das novas relações que estabelecemos. O Direito, em um mundo
multifacetário, tem a função de propiciar um mínimo de segurança,
mitigando intervenções pautadas pela íntima convicção dos operadores do
sistema.
Ao dizer quais condutas poderão ser alvo da atuação estatal, o
legislador legitima a intervenção sobre ações concretas. As condutas devem
ser descritas pelo legislador da maneira mais objetiva possível, esvaziada de
concepções meramente morais.
O hodierno Estado de direito é informado pelo princípio do pluralismo e da
tolerância, daqui se deduzindo, ainda mais uma vez, que a pena estatal não pode
ser legitimamente aplicada para impor mero respeito por determinadas concepções
morais (Rodrigues apud Nucci, 2009, p. 75).

Dentre as infinitas condutas humanas o legislador faz um recorte e
elege algumas como criminosas, descrevendo-as em abstrato, dando origem
ao que chamamos de tipo penal.
Desse modo, a intervenção socioeducativa se dá a partir de um
dado estritamente objetivo, melhor dizendo, a persecução infracional
começa com a prática de um ato definido em lei como crime ou contravenção
penal, nada mais. Certo é que, a partir da prática do ato infracional, darse-ão outros desmembramentos até se chegar à sentença que condena ou
absolve o adolescente; porém, até mesmo esses desdobramentos deverão
ser delimitados.
Reafirmar o caráter tutelar da doutrina da situação irregular
que, como alhures salientado, já foi abandonado, pelo menos no plano
formal, há vinte anos, pode trazer temerários reflexos na prática, como
os inconvenientes de se submeter a procedimentos da justiça juvenil
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adolescentes que sequer praticaram um ato infracional.
Ontologicamente não há diferenças entre o ato infracional e o crime,
bem como em relação a estes e qualquer outra conduta humana; para Miller,
“nada é mais humano que o crime” (Miller, 2008). Embora o psicanalista
francês se refira ao conteúdo imoral ínsito a todos nós, nos sonhos ou na
fascinação pela criminalidade, ousamos ir além, sustentando que o crime é
tão humano como qualquer outra conduta dirigida finalisticamente.
O legislador não é livre para criação de tipos penais, estando
sempre adstrito à função precípua do Direito que se resume na
necessidade de proteção de bens jurídicos essenciais e, não, de qualquer
bem jurídico. Apenas é legítimo tipificar como criminosas aquelas
condutas que ofendam bens jurídicos de especial relevo³, considerando o
significado comum das expressões e a construção histórica dos valores em
determinada comunidade.
No seu aspecto estritamente formal, o ato infracional é o
comportamento do adolescente análogo ao que está previsto em leis penais
como crime ou contravenção. Assim, para análise que nos basta neste
momento, o ato infracional é o crime ou a contravenção praticada pelo
adolescente.
4 | Da aplicação da medida socioeducativa
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que em matéria
infracional o adolescente responde pelo ato praticado e, não, pelo seu modo
de vida. Diferentemente do antigo Código de Menores, no qual crianças e
adolescentes abandonados poderiam ser alvos da intervenção judicial
indistintamente, o ECA permite a aplicação de medida socioeducativa
apenas diante da prática do ato infracional. Afasta-se, portanto, de um
Direito Infracional do Autor para um Direito Infracional do Fato.

³ É forçoso reconhecer que, embora tenham uma tessitura aberta, há um mínimo de significado
facilmente apreendido pelo senso comum em expressões como “condutas desviantes”, “desvalor
social” e “bens de especial relevo”.
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Ainda que não haja um critério unitário acerca do que é o direito penal do autor,
podemos dizer que, ao menos em sua manifestação extrema, é uma corrupção do
direito penal em que não se proíbe o ato em si, mas o ato como manifestação de
uma “forma de ser do autor”, esta sim considerada verdadeiramente delitiva. [...]
Desta maneira não se condena tanto o furto como o “ser ladrão”, não se condena
tanto o homicídio como o ser homicida, o estupro como o ser delinquente sexual, etc
(Zaffaroni apud Nicodemos, 2006, p. 69).

A intervenção pautada apenas no sujeito e, não, no ato infracional
cometido possibilita que o Direito exerça sua função de controle,
rotulando o adolescente por seu modo de vestir, de agir, enfim, de conduzir
sua vida. A ação estigmatizadora, que ainda impera sobre grupos de
adolescentes que não correspondem aos padrões esperados, torna a norma
infracional direcionada, embora seu conceito abstrato pressuponha uma
universalidade de incidência.
Não se tratam de meras ilações abstratas; abandonar o ato
infracional pode dar ensejo à privação de liberdade de adolescentes que
nem cometeram ato infracional, como correntemente acontece com
adolescentes que se encontram na prostituição ou sejam viciados em drogas.
Infelizmente internações sustentadas na situação de risco social ainda hoje
são comuns. Não estamos aqui sustentando que o adolescente em situação
de risco deve ser privado do devido auxílio da sociedade e do Estado; o que
não se mostra adequado é que esta intervenção se dê na esfera infracional.
Ihering sustentava que:
a espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada é o direito impotente,
completam-se mutuamente e, na realidade, o Direito só reina quando a força
despendida pela Justiça para empunhar a espada corresponde à habilidade que
emprega para manejar a balança (Ihering, 1992, p. 36).

Não se pode tratar os atos infracionais tão somente com a espada,
mitigando garantias materiais e processuais; de outro flanco, não se pode,
em nome do amparo assistencial, esquecer o ato infracional praticado e de
sua necessária responsabilização.		
Até é desejável que se entenda a dinâmica psicossocial do
adolescente para fundamentar a aplicação desta ou daquela medida
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socioeducativa, bem como pautar a execução da mesma. Porém, é de
todo inapropriado que, em nome dessa compreensão, se esqueça o ato
infracional, único e derradeiro limite à atuação estatal.
5 | Cuidados a serem observados durante a execução
Após proferida a sentença que aplica a medida socioeducativa, os
programas de execução, por meio do Plano Individual de Atendimento, construirão
alternativas junto ao jovem, sem destoar da necessária responsabilização pelo
ato infracional praticado. Nesse momento, outros enfoques, mesmo que de
assistência social, são bem-vindos, desde que alinhados à conduta infracional
praticada. A participação proativa do jovem também deve estar em vista, eis
que é decisiva para o sucesso da intervenção. Trata-se de uma mudança de
paradigmas, que transpõe o adolescente da condição de mero objeto para
sujeito principal da condução do programa de atendimento.
É um projeto que possibilita várias entradas, em que o adolescente possa
experimentar os caminhos da sua condição subjetiva e desenhar aquilo que poderá
vir a ser o seu projeto de vida, inédito, único e singular... Aos operadores da rede será
autorizado o acompanhamento do adolescente neste percurso, e o adolescente irá
indicar o caminho, pois só ele tem o mapa, ainda que não o saiba, que o levará à saída
(Barros, 2003, p.14).

Esse equilíbrio entre a responsabilização do adolescente autor de
ato infracional e as alternativas pedagógicas que são com ele trabalhadas
só é possível quando se tem clareza sobre o que inaugura a intervenção,
isto é, o fato praticado e, não, a qualidade pessoal do sujeito que o pratica.
A doutrina de Paulo Garrido dispõe que o sistema procurou “conciliar essas
duas necessidades, buscando fórmulas que defendessem a sociedade ao
mesmo tempo em que propiciassem uma intervenção educativa com a
eficácia de promoção da cidadania” (Paula, 2006, p. 30).
De outra via, devemos afastar a condução dos programas por linhas
estritamente assistencialistas, sob pena de infirmar o Direito Infracional do
Fato e privilegiar o Direito Infracional do Autor.
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6 | Do Direito Penal ao Direito Infracional
O reconhecimento da existência de um ponto de contato com o Direito
Penal é de relevância para a construção do Direito Infracional como ramo
autônomo. Tentar escamotear o nascedouro do Direito Infracional não contribui
para afirmar sua autonomia, mas apenas para subordiná-lo à ultrapassada
doutrina da situação irregular, enquanto, ao revés, admiti-lo como derivado do
Direito Penal nos ajuda a expurgar os fantasmas do menorismo.
O Direito Penal, em seu aspecto sociológico, é um dentre os vários
sistemas sociais que exercem papel de coordenação e controle social,
como o são também a família e a sociedade. A diferença entre o controle
realizado pelo Direito Penal e pelos outros sistemas sociais inaugura-se
a partir do tipo penal.
O sancionamento de um adolescente no âmbito infracional,
chegando até mesmo à privação de liberdade, ocorre quando não for possível
a solução da ofensa em outros sistemas de controle social. É por isso que se
diz que o Direito Penal e, por arrastamento, o Direito Infracional, é a ultima
ratio, situando sua atuação somente no caso de lesões a bem jurídicos
que não possam ser combatidas eficazmente por outros mecanismos de
contenção do ato infrator.
Nesse sentido, as condutas descritas como crime ou contravenção
se submetem ao princípio da subsidiariedade⁴, por meio do qual o legislador
destaca, dentre as infindáveis condutas humanas relevantes, apenas algumas
poucas. Essa escolha recai exatamente sobre as condutas que ensejam lesões a
bens de jurídicos de maior expressão, como, por exemplo, a vida.
Conforme vimos, o ato infracional não é conceituado como qualquer
conduta do adolescente tida como “desviante”, que se afaste dos padrões
“normais” criados pela expectativa social, mas somente aquelas escolhidas
pelo legislador e descritas em abstrato como crime ou contravenção. É bom
que fique bem vincado esse conceito para que os operadores do Sistema
percebam que nem toda conduta considerada como “desviante” aos olhos
⁴ É o que Régis Prado, em feliz passagem, definiu como um “arquipélago de pequenas ilhas no
grande mar do penalmente irrelevante” (2003, p. 149).
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de quem se debruça sobre o fenômeno poderá ser tratada no âmbito do
direito infracional.
Além disso, mesmo o fato sendo tipificado na lei penal como crime
ou contravenção, poderá haver situações que não seja o caso da aplicação
de medida socioeducativa. A simples subsunção formal da conduta do
adolescente à descrição da lei não é suficiente, sendo mero ponto de
partida. Como veremos adiante, para se responsabilizar o adolescente
por sua conduta no âmbito da justiça infracional, será necessária a
concorrência de outros fatores, que somente poderão ser verificados com
a análise do caso concreto.
A criação de um núcleo duro para a disciplina do Direito Infracional
se vale sem sombra de dúvidas de institutos criados ao longo dos séculos
pelo Direito Penal. A Teoria do Delito, com as suas mais diversas variações
desde o sistema causalista de Lizst-Beling até os funcionalismos de Günther
Jakobs e Claus Roxin, conquanto não possa ser simplesmente transportada
para o Direito Infracional, é um parâmetro básico que não deve ser olvidado.
No que toca às categorias jurídico-penais da tipicidade e da
ilicitude, nenhum retoque parece ser necessário para adequá-las ao
ato infracional, podendo as mesmas serem inteiramente transpostas.
Todavia, daí para frente, em referência ao substrato da culpabilidade
dos finalistas ou da responsabilidade para o funcionalismo roxiniano, a
história muda de figura. Isso porque o pressuposto básico para se analisar
a culpabilidade do agente e, portanto, ser possível a aplicação da sanção,
é a verificação de sua imputabilidade.
A doutrina penal tradicional trata o menor de dezoito anos como
inimputável sem maiores digressões. Por exemplo, vejamos o que diz
Guilherme Nucci:
Trata-se da adoção nesse contexto, do critério puramente biológico, isto é, a lei penal
criou uma presunção absoluta que o menor de 18 anos, em face do desenvolvimento
mental incompleto, não tem condições de compreender o caráter ilícito do que faz
ou capacidade de determinar-se conforme este entendimento (Nucci, 2009, p. 295).
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Não há, porém, como tratar a matéria com reducionismos; o
Brasil, ao adotar o critério biopsicológico para imputabilidade penal,
apenas apresentou sua opção político-criminal de não responsabilizar os
adolescentes pelo mesmo sistema penal dos adultos. Dessa maneira, a
opção brasileira não significa que os adolescentes sejam inculpáveis e ponto
final, mas apenas que respondem por um sistema próprio.
Os adolescentes, ou seja, aqueles que estão entre 12 e de 18 anos
incompletos, são inimputáveis penalmente, isso ninguém discute; porém,
há de se salientar que não são irresponsáveis. O Código Penal dispõe, em
seu artigo 27, que os menores de 18 anos são “penalmente inimputáveis”
e complementa, “ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação
especial”. Assim, resta claro que os menores de 18 anos apenas não se
submetem aos preceitos secundários das leis penais e ao regime carcerário
dos adultos. Outra não é a redação do artigo 228 da Constituição da
República e do artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em nenhum momento o ordenamento jurídico brasileiro⁵ sustenta
que os adolescentes sejam inimputáveis de maneira ampla, a legislação
se restringe a dizer que não serão imputáveis penalmente. Trata-se, em
verdade, de harmonização entre a necessidade de responsabilização do
jovem infrator e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento a que
está submetido. O que o ordenamento visa permitir é uma distinção entre o
adolescente e o adulto no que concerne ao preceito secundário do crime⁶ e
ao meio de execução da sanção imposta.
Desde 1940, nossos professores botaram na nossa cabeça a idéia de imaturidade
dos menores, o que é um absurdo absoluto, formulado de maneira tão genérica pelo
Ministro Campos. Segundo ele, todos os menores de 18 anos no Brasil eram imaturos.
Absurdo completo. E nós contaminamos toda a nação com esta insólita concepção

⁵

O artigo 50 do Código Penal Militar dispõe que: “O menor de dezoito anos é inimputável,
salvo se, já tendo completado dezesseis anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para
entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acôrdo com êste entendimento. Neste caso,
a pena aplicável é diminuída de um têrço até a metade”. Todavia, o dispositivo é considerado
como não recepcionado pela atual Constituição.

⁶ Pena abstratamente prevista, por exemplo, o artigo 121 do CPB prevê como preceito primário
“matar alguém” e como preceito secundário “pena – reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos”..
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[...]. Os estatutistas merecem todos os encômios pela elevação à Lei Magna de uma
aspiração comum, mas poderiam ter aproveitado para destruir um mito prejudicial.
Os adolescentes sabem o que fazem, mas não vão para a cadeia, pois temos solução
melhor para seus crimes (Cavalieri apud Sposato, 2006, p. 271).

Ao se dizer que o adolescente é penalmente inimputável está
se afirmando que, por sua condição pessoal, não fica sujeito ao preceito
secundário do crime que praticou, mas, sim, ao artigo 112 do ECA, sendo
a execução da medida socioeducativa também realizada em programa
específico. Dessarte, fica fácil concluir que, embora não seja imputável
penalmente, o é infracionalmente ou, como queira, continua sendo passível
de responsabilização pelos seus atos.
Ao abandonarmos a dicotomia entre imputabilidade e capacidade
de entender e de querer, cairá por terra o principal argumento dos
defensores da diminuição da maioridade penal. O que diferencia o adulto
do adolescente não é a ausência de capacidade de entender e de querer,
mas, sim, o fato desta capacidade sofrer o influxo da condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento.
Ultrapassado o obstáculo da imputabilidade do agente menor
de 18 anos, ainda persiste, entretanto, diferenças marcantes entre a
clássica categoria jurídico-penal da culpabilidade e sua aplicação ao Direito
Infracional. Talvez a mais significativa remodelagem trazida pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente esteja na “capacidade de cumprimento” da
medida que porventura venha a ser imposta⁷.
Aos olhos do leigo, numa análise superficial, a “capacidade de
cumprimento” pode significar algo inerente ao jovem, qualidade que
ele possuirá ou não, quase como uma característica estática de sua
personalidade. Assim, a capacidade de cumprimento seria a adequabilidade
da medida às possibilidades de cumprimento pelo adolescente.
Entretanto, o conceito de “capacidade de cumprimento” deve
ser ampliado para abarcar em sua análise a condição peculiar de pessoa
⁷ Embora defensável que a capacidade de cumprimento iluminada pela condição peculiar da
pessoa em desenvolvimento seja tratada no âmbito da inexigibilidade de conduta diversa,
preferimos admiti-la como elemento autônomo da culpabilidade do adolescente.
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em desenvolvimento. Defendemos que para a aplicação da medida
socioeducativa, muito mais que a simples possibilidade de adaptabilidade do
jovem ao programa socioeducartivo, o julgador deverá verificar a “capacidade
de cumprimento” entendida como a “necessidade de cumprimento” de uma
sanção socioeducativa.
Dado determinado caso concreto, a conduta do adolescente poderá
ser típica e ilícita, tendo capacidade de entender e de querer, também
potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa e,
mesmo assim, ser inaplicável a medida socioeducativa no caso concreto. É
imperioso identificar quando aquele ato é uma resposta natural e peculiar
da adolescência.
Em oposição à ideologia oficial, a criminologia contemporânea define o comportamento
desviante do adolescente como fenômeno social normal (com exceção da grave
violência pessoal, patrimonial ou sexual), que desaparece com o amadurecimento:
infrações de bagatela e de conflito do adolescente seriam expressão de comportamento
experimental, e transitório dentro de um mundo múltiplo e complexo, e, não uma
epidemia em alastramento, cuja ameaça exigiria estratégias de cerco e aniquilamento.
As ações anti-sociais características da juventude não constituem, isoladamente e
por si sós, raiz da criminalidade futura do adulto, nem passagem para formas mais
graves de criminalidade, como homicídios, roubos e estupros, por exemplo: o caráter
específico do comportamento desviante da juventude, segundo várias pesquisas,
explica sua extinção espontânea durante a fase da chamada “Peack-age”’ e, em regra,
não representa sintoma justificante da necessidade de intervenção do Estado para
compensar defeitos de educação (Santos apud Rosa, 2006, p. 282).

Presenciamos frequentemente adolescentes que, ao serem
sancionados disciplinarmente ou ao serem repreendidos no colégio ou
até mesmo em ambiente doméstico, ameaçam matar aqueles que os
contrariaram. No exemplo retromencionado, os positivistas mais puritanos
decerto identificariam a conduta típica do delito de ameaça, prevista no
artigo 147 do Código Penal, verificariam que o adolescente não estaria
amparado por nenhuma excludente de ilicitude e seria culpável, eis que
era imputável infracionalmente, tinha potencial consciência da ilicitude e
lhe era exigível conduta diversa. No entanto, se analisarmos a “capacidade
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de cumprimento”, entendida como “necessidade de cumprimento”,
constataremos que o sancionamento no âmbito infracional será despiciendo,
eis que a resposta do adolescente num momento de ira é uma resposta
normal à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Citamos ainda como exemplo a atitude da diretora de uma unidade
de semiliberdade que, após ter indeferido um pedido de um educando,
foi por ele ameaçada. De maneira perspicaz, percebendo se tratar de uma
reação natural da adolescência, simplesmente perguntou ao interno se
poderia continuar as ameaças mais tarde, porque estava ocupada naquele
momento. A sensibilidade da diretora residiu exatamente em perceber
que apesar de verdadeira a ameaça, ela se dissiparia em breve, quando o
adolescente recobrasse seu estado de normalidade.
Presente um fato descrito na Lei penal como crime ou contravenção,
o adolescente poderá vir a responder infracionalmente, porém, como bem
observou Luís Greco “o direito tem de sensibilizar-se para as diferenças
entre casos aparentemente iguais” (Greco, 200, p. 45). Assim, por exemplo,
não é toda ameaça de causar mal injusto e grave que deve ser sancionada
infracionalmente, mas apenas aquela que por sua natureza transcender
os limites do tolerável para a adolescência. Dessa maneira, no mais das
vezes, diferencia-se uma ameaça irrogada em um ambiente doméstico ou
socioeducativo daquelas realizadas por adolescentes que, por exemplo,
disputam a gerência de uma boca de fumo, estas últimas, sim, devem ser
sancionadas com as medidas previstas no Estatuto.
O Direito não é um sistema fechado, sofre diuturnamente a
influência dos outros saberes, estando em constante mutação. Os juristas
ao invés de se encastelarem devem buscar fomentar a interdisciplinaridade,
utilizando elementos de outras ciências, como a psicologia e o serviço social.
Não basta ter a sensibilidade aguçada para identificar a necessidade de
cumprimento de uma medida socioeducativa, deve o operador se valer da
anamnese e dos laudos psicossociais confeccionados pelos técnicos. Desse
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modo, após a constatação da prática do ato infracional em seu aspecto
objetivo, o operador do Direito deve se valer do relatório psicossocial para
verificar a necessidade de aplicação de medida socioeducativa ou qual a
medida adequada ao caso concreto.
Uma Teoria do Ato Infracional, não obstante tenha pontos de
contato com a Teoria do Delito, desta se afasta em alguns momentos.
Conforme se depreende de nossas discussões preliminares, que buscaram
muito mais aguçar o debate que exauri-lo, o ato infracional é uma conduta
típica e antijurídica, pela qual o adolescente deve ser responsabilizado, se
presentes os elementos da imputabilidade infracional, potencial consciência
da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e capacidade de cumprimento,
refletida pela condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
7 | Conclusão
A ausência de sistematização da matéria e da delimitação do campo
de atuação do Sistema de Justiça Juvenil, traduzem-se em significativos
problemas para a aplicação e execução da medida socioeducativa. A
aplicação de medida socioeducativa sem a identificação do ato infracional
praticado e a existência de programas de execução de índole estritamente
assistencialista denotam a falta de identidade do Direito Juvenil, conduzindo
um retorno ao menorismo.
Sobre o campo da teorização, verificamos que embora decorrente
do Direito Penal, o Direito Infracional tem especificidades que lhe dotam
de luz própria, sobretudo pela análise da imputabilidade e da capacidade
de cumprimento. A incipiente teorização reforça seu caráter marginalizado,
o que repercute na prática forense quando constatamos que de maneira
ainda recorrente adolescentes são privados de liberdade não pelos atos que
cometeram, mas, sim, pela situação de risco pessoal a que estão submetidos.
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Conferência:

autor

O adolescente autor de ato
infracional e a responsabilização¹

José Honório de Rezende ²
Tema: A complexidade do sistema socioeducativo: para uma mesma
conduta, em tese, é possível a aplicação de uma advertência ou de uma
internação. Qual a função da responsabilidade na localização da medida, na
fase de execução e no encerramento da medida? Estamos preparados para
este desafio?
1 | A ideia de direito e de justiça
Toda exposição de natureza jurídica deve iniciar-se pela formulação
de uma noção básica do que pode ser entendido por direito e justiça.
O direito sempre foi compreendido como um instrumento presente
em todas as sociedades como condição necessária para a permanência da
organização social de forma equilibrada e menos conflituosa. O direito é
ordenador e organizador. Apresenta função preventiva e pacificadora da
sociedade. É instrumento na busca da formulação de justiça.
O direito se desenvolve com a sociedade na necessária adaptação
dos modelos de organização que apresenta ao longo da história humana.
Não será, porém, mera reprodução dos padrões da sociedade, pois, antes
de tudo, constitui em instrumento de busca da justiça. É a vinculação com
a proposta de justiça que possibilita autonomia do direito frente ao modelo
social vigente. Sem essa perspectiva, o direito seria mero instrumento de
dominação social.
O direito se apresenta como técnica. É sistema de regras e princípios
voltados para a organização social. Expressará os valores da sociedade, mas
somente se torna legítimo na perspectiva de tender à busca da justiça.
Se o direito pode ser sintetizado com instrumento para a viabilização da
justiça, o que pode ser entendido por justiça?

¹ Palestra proferida no II Seminário Espaço sob Medida: “Privar a liberdade, localizar a
responsabilidade”, realizado em setembro de 2009, pela Subsecretaria de Atendimento às
Medidas Socioeducativas.
² Juiz Cooperador da Vara Infracional da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte.
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A justiça, ao longo da história, recebeu variadas formulações. A
mais comum e presente é a formulação de que justiça seria dar a cada um
o que lhe pertence. Uma função utilitária. Essa é uma fórmula para atingir
a justiça, mas não a garante. Justiça é um conceito intangível. Variável em
função da própria subjetividade humana. O que pode parecer justo para uns,
aos olhos de outros, já pode não ser visto como justiça. Isso não significa
que se trata de uma categoria do conhecimento sem identidade. Justiça é
percepção, justiça é sentimento, em sua essência, portanto, difícil de ser
apreendido em conceito. Varia em tempo e modo. E também em função das
diferenças subjetivas das pessoas.
Ao longo da experiência como juiz, a questão que mais me intriga
se refere ao modo com que o sentimento de injustiça se instala e marca os
adolescentes, em todas as circunstâncias que se apresentam diante de uma
situação de conflito. Como sentimento, a justiça tende a completar o ser
humano, a preencher um espaço vazio manifestado em função de um conflito.
A idéia de vazio apresenta-se-me com muita clareza. A percepção da injustiça,
especialmente para o adolescente, gera a expectativa de algum tipo de
reparação. Às vezes essa reparação apresenta-se pela forma da violência.
A escuta do adolescente, que se encontra em situação de conflito,
permite a percepção da sua angústia, que se mostra na formulação
intuitiva de dois conceitos clássicos do direito: o de dolo, que representa a
intenção, e o de culpa, que representa a falta de cuidado, mas, sobretudo,
a falta de intenção subjetiva.
O dolo pode ser interpretado pela maldade. O adolescente que
conflita com a lei, mesmo em situação grave, apresenta dificuldades para
se relacionar com a ação dolosa, como forma de viver; daí que, em regra,
sempre espera por uma oportunidade, uma nova chance.
A formulação dessa oportunidade, ou seja, o modo de intervenção,
é de importância fundamental no encaminhamento do adolescente em face
dos seus conflitos diante da lei. Esse é o maior desafio daqueles que militam
na área da infância e da juventude. Não há soluções prontas. O adolescente
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representa parte essencial na determinação dessa formulação para que não
se instale o vazio da injustiça e o desencanto com a vida.
O encontro, portanto, da medida certa de justiça ao adolescente é
fator determinante no encontro de sua responsabilidade.
A proteção integral – compreensão de sua dimensão jurídica
Não se pode falar sobre qualquer aspecto das medidas
socioeducativas sem que se estabeleça uma noção clara do que deve ser
entendido como proteção integral, em sua dimensão jurídica.
A proteção integral deve estar presente em todas as intervenções
socioeducativas, desde uma advertência a uma medida de internação.
Encontrar o tempo da responsabilidade será, essencialmente, cuidar para
que essa condição determinante da intervenção apresente-se definida, com
percepção de segurança. A proteção integral, portanto, é a referência para o
início da medida e fator determinante para o encerramento da medida.
Pelo sistema jurídico vigente, compreende-se a estrutura da
proteção integral a partir dos direitos e dos deveres fixados ao adolescente,
à família, à sociedade e ao poder público.
Segundo a CRF/88, a proteção integral se forma pela viabilização dos
direitos à vida, à saúde, à educação, à liberdade, ao respeito, ao lazer, à convivência
familiar e comunitária, à profissionalização e, sobretudo, pela responsabilização.
Vale o destaque de que a responsabilização do adolescente não
está prevista, de forma clara, no texto da CRF/88. O art. 227 da Constituição
não menciona, expressamente, a responsabilização do adolescente como
forma de proteção integral.
A necessidade da responsabilização ao adolescente decorre da sua
falta de preparo para o convívio familiar e comunitário. Há algo na educação
do adolescente ou que não foi construído ou que precisa ser reconstruído,
a partir do conhecimento. Só o conhecimento é que permite o surgimento
de um novo ser humano. Esse novo conhecimento deverá ser formulado
a partir da intervenção socioeducativa, modulada em função do próprio
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desenvolvimento do adolescente.
A medida da responsabilidade, portanto, é dada pela medida do
desenvolvimento do adolescente, na proporção em que mais se apresenta
com aptidão para gerir a sua vida, de forma autônoma, pautada e limitada
pelas consequências de seus atos.
A ação pautada pela responsabilidade e pela autonomia nos remete
ao próximo ponto.
A responsabilidade – a autonomia e a autoridade
A responsabilidade deve ser vista como uma resposta do adolescente
frente às intervenções que lhe são dirigidas. Decorrerá, portanto, da adequação
dessa intervenção, de sua proporcionalidade e de sua necessidade.
O adolescente infrator é, sobretudo, alguém que atua, que se
apresenta desenvolto, portanto, com mais autonomia, mas com menos ou
nenhuma responsabilidade. A conduta do adolescente e as respostas que
apresenta às intervenções é o que vai modular a natureza da intervenção e
o seu tempo de duração.
As intervenções com restrição à liberdade são necessárias na
medida em que o adolescente não consegue agir sem levar riscos a terceiros,
em sua convivência social. É uma medida extrema, de força pedagógica, que,
em essência, vem para demonstrar que o convívio social vai exigir limites no
comportamento, com observação a regras.
Esse processo socioeducativo tem a ver com a identificação de
autoridade junto ao adolescente. É uma autoridade que surge para limitá-lo.
A formação da autoridade e de respeito à autoridade decorre de
como esse processo se formou na família. Quando as condições para a relação
com a autoridade não se forma na família, o adolescente terá dificuldades
para aceitar a autoridade do professor, do policial e das demais autoridades
com que vier a relacionar ao longo da vida. Este é um ponto fundamental na
localização da responsabilidade ou da própria impossibilidade de que venha
a realmente a se instalar.
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O equilíbrio da medida, o seu tempo maior ou menor, passará
necessariamente pelo acompanhamento do adolescente na perspectiva
apresentada. É daí que surge a condição de respeito para a convivência
social e o estabelecimento de parâmetros morais para que o adolescente
possa ser considerado como, de fato, protegido integralmente.
A responsabilidade sem culpa
A responsabilidade dependerá da condição subjetiva do adolescente
em relação à sua conduta, ao seu modo de vida, e de como se compreende
na vida em sociedade.
A implicação com a medida, as modificações daí decorrentes pelas
diversas experiências pelas quais o adolescente infrator passa ao longo das
variadas intervenções que lhe são dirigidas, apresenta profunda identificação
com o adolescente em face de sua conduta.
O adolescente pode apresentar-se sem condição de subjetivar
a sua conduta por duas situações: não praticou a conduta que ensejou a
intervenção ou entende que, o que fez, o seu modo de vida, pelas suas
condições, pelas expectativas, é a única alternativa que possui.
Nesse contexto, o que dizer da possibilidade de responsabilização
do adolescente? Na primeira situação, instala-se a injustiça, de resultados
incertos em relação ao adolescente e, pode-se afirmar, até mesmo
potencializador de um novo comportamento, agora, sim, voltado para
a não observação das regras sociais. Esse é um desafio perturbador para
a fase de execução da medida. Como alguém pode se responsabilizar
pelo que não fez?
O reparo desse impasse dependerá da forma com que a condução
da execução se processará, desvinculada da conduta infracional.
A outra situação parece-me de contorno ainda mais complexo. Há
a conduta, há uma forma de vida sem observação de regras sociais, porém,
para o adolescente não lhe restam alternativas de vida, de modo que, para
ele, o que faz é certo.
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Somente uma desconstrução de entendimentos e posições em relação
à vida é que viabilizará possibilidade de a intervenção atingir o seu fim último,
o de proteger o adolescente. É uma missão difícil, mas não impossível. O único
ponto de apoio que vejo para assinalar que não se tratará de uma intervenção
perdida é a faculdade humana de aprender e, portanto, ter condições de refazer
as escolhas da vida diante do aprendizado formado.
O conceito de educação
A intervenção junto ao adolescente vale-se do processo educacional.
Criar condições para aquisição de conhecimentos.
A educação visa, sobretudo, ao desenvolvimento da capacidade
humana e a aquisição de novas habilidades. Pretende-se a preparação do
educando para o exercício da cidadania, para a profissionalização, para que
tenha melhor conhecimento de si mesmo, do outro com quem convive e
do próprio mundo. Essa é a ideia clássica de educação. Haveria alguma
diferença para o processo socioeducativo?
Como já vem sendo dito, a intervenção socioeducativa visa sempre
à proteção integral do adolescente. As intervenções socioeducativas são uma
decorrência do comportamento transgressor do adolescente. A cessação
da intervenção será uma resposta do adolescente às intervenções a ele
dirigidas. Seja por qual forma que se apresentar, será uma oportunidade
qualificada para aprendizagem ao convívio social.
A necessidade de contenção integra o processo pedagógico
socioeducativo. A limitação da liberdade decorre da exposição exacerbada
do adolescente em situações de riscos, à sua nocividade social e à falta
de capacidade para a formação de responsabilidade com plena liberdade.
É mau uso da liberdade que exige a contenção como meio de alcançar a
própria proteção integral ao adolescente.
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Inovações do ECA, a atualidade e a proporcionalidade da intervenção
Recente inovação no ECA, inicialmente, dirigida para o sistema
legal de adoção, introduziu modificações no artigo 100 do Estatuto que
reflete diretamente nas medidas socioeducativas. É que esse dispositivo,
por força do art. 113 também do Estatuto, determina que seja aplicado
às medidas socioeductivas.
Essas inovações reforçam a natureza pedagógica das medidas,
destacando-se condições que devem ser observadas na aplicação das
medidas e na fase de execução.
A natureza das intervenções com restrição à liberdade aponta para
a indeterminação temporal de sua execução. O tempo e o momento são os
do adolescente.
A identificação da responsabilidade pelo adolescente dimensiona a
atualidade da medida.
Além da aplicação desses princípios no curso da intervenção
socioeducativa, o espaço para maior repercussão ocorrerá nas situações
em que as medidas não se seguem, no curto espaço de tempo,
à prática do ato infracional.
Veja-se a situação do adolescente que aguarda em liberdade a
solução do seu processo. Ao final, recebe medida com restrição à liberdade.
Por diversas razões, demonstráveis quando da execução da medida, fica
claro que o adolescente conseguiu, sem a intervenção socioeducativa,
reorganizar a sua vida e passou a comportar-se segundo um modelo que
permite afirmar que não há mais necessidade de o poder público atuar para
que haja a proteção integral dele. Indaga-se, portanto, se haverá alguma
proporcionalidade na permanência da intervenção, visto que deixou de
haver relação entre meios e fins.
A permanência da intervenção nesses casos somente se justificaria
se as medidas tivessem natureza preponderantemente retributiva, de
responsabilização. Entendo que, nessa hipótese, por conjugação dos
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princípios que organizam as intervenções, não há mais lugar para a execução
da medida, seja de qual natureza for.
2 | A localização da responsabilidade nas medidas de restrição à liberdade
A resposta à proposição deve partir da análise do sistema jurídico
vigente, Constituição e legislação. A correta interpretação do sistema legal
é que vai permitir, com legitimidade, a identificação de parâmetros seguros
para orientar toda a rede que compõe o sistema socioeducativo brasileiro,
em especial, o momento da execução da medida.
Pela Lei 8.069/90 (ECA), ao adolescente infrator aplicam-se medidas
socioeducativas. Essa aplicação decorre da prática de atos infracionais que,
para o adulto, seriam crimes.
A legislação, contudo, não define que, para determinadas condutas,
devem ser aplicadas esta ou aquela medida. Para as medidas com restrição
à liberdade, são definidas condutas que, pela sua natureza, podem ensejar a
intervenção nesta modalidade.
Há três parâmetros objetivos para a definição da intervenção com
restrição à liberdade conforme o artigo 122 da Lei 8.069/90. São as situações
em que há violência ou grave ameaça à pessoa, reiteração em condutas
graves e descumprimento reiterado e injustificado de medidas sem restrição
à liberdade. Mas a conduta do adolescente não é condição suficiente para a
intervenção com restrição à liberdade. Trata-se, por força constitucional, de
medida excepcional.
A decisão judicial que aplica medida com restrição à liberdade,
portanto, para ser válida, deve motivar, de forma suficiente, porque
não é possível a aplicação de medida sem restrição à liberdade.
A exceção deve ser demonstrada.
Entendo que o ponto de partida para a localização da
responsabilidade do adolescente, objetivamente, deve apresentar-se
vinculado a esta demonstração na sentença.
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A motivação para aplicação de medida de restrição à liberdade.
O aspecto mais simples na avaliação inicial para aplicação de uma
medida com restrição à liberdade diz respeito ao ato infracional. Como já
disse, não é o ato que define a medida, mas o ato e o adolescente.
A Lei 8.069/90 é muita clara a esse respeito. O artigo 112, §1º,
prescreve que a medida adequada, necessária, proporcional e atual,
dependerá da capacidade de não cumprimento pelo adolescente de medida
sem restrição à liberdade. Somente com essa demonstração é que é possível
falar que foi atendido o princípio da excepcionalidade.
Será, também, a partir desta demonstração, que se fixarão as
condições objetivas para que a execução da medida possa ter orientação
segura e atingir os objetivos esperados. Sem esse norte, a execução
transforma-se num fim em si mesma, ganha uma autonomia e independência,
que, segundo entendo, não possui. Não é possível desvincular do adolescente
as circunstâncias que determinaram a sua internação.
Se é verdade que a definição da intervenção com restrição à
liberdade tem como ponto principal a falta de capacidade para cumprir
outras medidas, o objetivo da intervenção será restituir ou construir essa
capacidade por parte do adolescente, que deve resultar na formação
de condições de viver num ambiente social, com autonomia e, após,
a medida, com responsabilidade.
A contenção plena ou parcial do adolescente. Espaço para a educação e
para a responsabilização. O tempo singular do adolescente.
As medidas socioeducativas, de qualquer natureza, visam à
proteção especial do adolescente. A proteção especial fez introduzir a
categoria da proteção integral ao adolescente, como princípio organizador
da formação social do adolescente.
A percepção da consolidação da responsabilidade há de ter como
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referência a condição de surgimento da proteção integral ao adolescente.
A proteção integral, segundo o disposto no artigo CRF/88, art. 227,
caput, envolve investimentos junto ao adolescente voltados para a vida,
para a saúde, para a alimentação, para a educação, para o respeito, para
a dignidade, para a cultura, para a liberdade, para a convivência familiar e
comunitária, para o lazer e para a formação profissional.
A medida de contenção deverá funcionar como condição para a
preparação do adolescente ao retorno à liberdade plena, com capacidade
para convivência familiar e comunitária. É esse o propósito da execução.
O modo possível de identificar a responsabilização do adolescente
será a partir das respostas que apresentar em face das intervenções pelas
quais passa. Será o comportamento do adolescente que vai servir de referência
para identificar a presença de condições de convivência especialmente
comunitária. O tempo, portanto, não será o da responsabilização pelo ato,
mas responsabilização para a convivência social.
Não há identificação entre a conduta infracional que motivou
a internação e o tempo de intervenção com contenção de liberdade. A
modulação temporal dependerá da capacidade do adolescente, do seu
aproveitamento, do seu comprometimento no curso da medida. É preciso,
portanto, que a entidade responsável pela execução estabeleça parâmetros
para avaliação da evolução do adolescente e ter, assim, referências objetivas
para demonstração da responsabilidade do adolescente. Sem isso, a
execução da medida atende somente ao fator tempo, sem compromisso
efetivo com a proteção integral pretendida pela medida.
A ausência de critérios objetivos ou critérios genéricos em sentença que
fixa medida de restrição à liberdade. Medidas sem referências.
Quando a decisão judicial não explicita com clareza as razões da
internação, que se referem principalmente ao preenchimento das condições
de excepcionalidade da medida, a execução perde a sua principal direção.
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O trabalho, na fase de execução, voltado para a proteção integral do
adolescente, consiste em investimento na situação que levou o adolescente
a receber a medida em meio fechado. Há diversas situações que levam o
adolescente a receber a medida de internação, mas todas devem partir da
demonstração da falta de capacidade de cumprir medida em meio aberto.
Com ou sem referências na sentença sobre a motivação da
internação, o investimento educativo terá que se projetar para formação
da capacidade de convivência social. São medidas em que a entidade de
execução tem um desafio muito maior. Terá que buscar as razões para a
internação para definir o projeto socioeducativo de intervenção.
A necessidade de observação do princípio da excepcionalidade durante a
execução da medida.
As medidas de restrição à liberdade são excepcionais em todas as
suas fases, da aplicação da internação provisória, da internação por prazo
indeterminado e da execução.
Interessa aqui examinar o princípio da excepcionalidade da fase de
execução e os seus efeitos. Trata-se de um ponto pouco discutido, portanto,
ao que parece, de pouca aplicação na fase de execução. A redação do art. 121
da Lei 8.069/90 não deixa dúvidas sobre isso, quando prescreve que a medida
de internação está sujeita aos princípios de brevidade, da excepcionalidade
e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Considero que uma das aplicações mais importantes desse princípio
na fase de execução seja a desvinculação entre conduta infracional e o
cumprimento da medida. Isso não permite estabelecer critérios de prazos a
partir do ato infracional, mínimos ou máximos. Se, pela própria natureza, a
medida é por prazo indeterminado, com o limite de três anos, a fixação de
outro prazo representa ofensa expressa ao princípio mencionado e, também,
não respeita o princípio de que o adolescente se encontra em peculiar fase
de desenvolvimento.
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Pode-se indagar se, mesmo com a fixação de prazo, haveria
condição legal de modificação da medida, no curso da execução, para tempo
inferior ao mínimo fixado em sentença?
Entendo que a observação rigorosa do prazo mínimo ofende
os princípios da excepcionalidade e de respeito à condição peculiar da
pessoa em desenvolvimento, além de ofender um aspecto da natureza
das intervenções em meio fechado, de que o prazo é indeterminado. Isso,
todavia, poderia trazer uma discussão maior, de ordem formal, a respeito da
ofensa à coisa julgada. Aqui, porém, pelos propósitos deste encontro, não é
o espaço para essa discussão.
Tecnicamente, a solução pode ser mais simples. Pelo princípio da
modificabilidade das intervenções, aplicável a qualquer tempo da execução,
segundo o disposto no artigo 113 c/c, o artigo 100 da Lei 8.069/90, presentes
condições suficientes para a progressão da medida com restrição à liberdade,
essa solução se impõe imediatamente.
Essa imposição é uma decorrência lógica do sistema de
proteção integral ao adolescente. Atingido esse objetivo, desfaz-se a
necessidade da intervenção.
É importante destacar que o artigo 100 do Estatuto sofreu recente
alteração, pela Lei 12.010/09, fixando princípios plenamente aplicáveis à
execução da medida. Entre eles, da atualidade da intervenção. A atualidade
da medida identifica-se com a formação ou não de responsabilidade social
pelo adolescente, que o habilita a conviver comunitariamente sem oferecer
riscos a terceiros pela própria conduta.
A responsabilidade como resposta adequada do adolescente às
intervenções determinadas.
Para concluir a exposição, acredito que a natureza de
responsabilização por parte da medida somente fica clara no momento
de escolha dessa medida.
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É interessante observar que as medidas em meio aberto,
comportam tanto prazos mínimos como prazos máximos.
Já foi dito que não há previsão legal para impor às medidas em meio
fechado prazos mínimos ou prazos certos. O prazo, à exceção do limite de
três anos, é sempre indeterminado. Isso só pode ser entendido na medida
em que não é possível localizar no curso da execução da medida caráter
preponderante de responsabilização. Se assim fosse, as medidas em meio
fechado deveriam ter prazos fixados pelo legislador a partir de determinadas
condutas.
A responsabilização deve ser vista, portanto, como elemento
do processo educativo. Pela forma da regulação das medidas, perseguir
a responsabilização do adolescente de modo preponderante tem o efeito
de desorientar o curso da execução, que deve tender sempre à proteção
integral do adolescente.
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A sobrevida do seguro

Bernardo Micherif Carneiro²
As unidades de execução da medida socioeducativa de internação
em todo o Brasil vivem, entre os muros, as consequências dos modos de
vida dos adolescentes envolvidos com a violência. Muitas vezes os conflitos
decorrentes da convivência entre esses adolescentes parecem impossibilitar
que eles possam viver juntos no espaço institucional.
O efeito de tal problemática é a proliferação de respostas
segregatórias por parte dos adolescentes, que criam regras e punições
severas que regem as relações entre eles e instituem quais são os atos
sancionáveis dentro das leis do grupo. Essa lógica implica uma resposta
violenta ao que a sanção judicial não alcança. Para fortalecer a lei do grupo,
é preciso eliminar qualquer diferença: “Todos iguais, sem exceção”. Isso é a
lógica que aponta Guy Briole:
[...] tudo se desenvolve segundo uma lógica genocida: segregação a partir de um traço
diferencial, designação e reagrupamento, depois, eliminação sistemática. Operamos
com pequenos trabalhos. Uma vez terminado um deles, levamos sua moral purificada
para outro lugar (Briole, 2005, p. 69).

Quando algumas unidades de internação em todo o Brasil
constatam que tal contexto caracteriza um estado de emergência, muitas
vezes justificada por uma exigência do grupo de adolescentes, a resposta
mais imediata para tentar neutralizar o risco e restaurar a rotina é a criação
do seguro, espaço da instituição em que se isolam adolescentes ameaçados
por outros por terem cometido algum ato sancionável pelas leis do grupo.
Um dispositivo que revela a segurança como o alicerce de um jogo político
que se orienta pela demanda de controle. Nesse tipo de prática, política de
internação e ações de segurança se tornam indiscerníveis.
Contudo, o estado de necessidade com o qual a unidade justifica
a instauração de tal instituto só opera subtraindo o caso excepcional da
aplicação do direito. Assim, o seguro explicita a fratura constituinte entre

¹ Psicólogo, psicanalista. Diretor de Medidas de Semiliberdade e Meio Aberto da Secretaria de
Estado de Defesa Social de Minas Gerais de março de 2007 a fevereiro de 2010.
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a lei e sua aplicação, entre a norma e o caso. O que resta dessa fratura
é um elemento formal como fundamento jurídico que se excetua ao
ordenamento: a decisão. A decisão que instaura o seguro como solução
implica, paradoxalmente, uma suspensão do ordenamento, sob o pretexto
de resguardar sua aplicação. Porém, é preciso saber que a decisão pelo
seguro constitui uma escolha política, mesmo que se constitua como
excetuada da referência jurídica.
Nesse sentido, é preciso partir dessas premissas para apontar uma
nova perspectiva. O seguro é tomado como o instituto que expõe de forma
mais radical o efeito devastador do fenômeno da violência sobre o contexto
institucional. Isso define, assim, uma posição política que delimita o campo
de ação. Isso implica que qualquer prática que se direcione em um sentido
contrário se constitui como uma decisão institucional que se exclui de
qualquer compromisso com um princípio definido previamente. Considerese princípio como a última coisa a se perder para que uma prática se desfaça
em suas incertezas.
Para que os trabalhadores decididos por esse campo não recuem
diante da responsabilidade coletiva que isso impõe, é preciso que se deem
conta de que este debate é uma aposta que diz respeito a todo mundo. É
preciso que se saiba que o trabalhador desse campo causa efeitos menos
pelo que faz do que pelo modo como assume para si sua função.
Isso implica que, apesar dos acontecimentos, não se abra mão
dos princípios. É o que vai em direção ao que Miller indaga em situações
semelhantes: “‘Não há princípios, somente acontecimentos’. É o princípio
do oportunismo [...]. Nós que temos princípios, constatamos que não é fácil
fazer com que eles dominem os eventos” (Miller, 2004). Contudo, Miller
complementa dizendo: “O evento, qualquer que seja sua força, qualquer
que seja a surpresa que ele pode despertar, uma vez que recuamos um
pouco, aparece situado na estrutura e inscrito no processo” (Miller, 2004).
Nas instituições onde o seguro surge, ele se define como um
evento que marca de modo decisivo o espaço político da unidade, uma
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forma de ocupação que delimita um território onde o território não existe.
Ele constitui, para o exercício do poder, fronteiras incessantemente a se
fixarem e uma demanda por novos territórios, lugares de rearranjo da
convivência. Ele se torna, assim, a matriz oculta de um funcionamento do
espaço institucional que se transforma em uma máquina letal. A instituição
se depara com as trincheiras que surgiram de sua própria atuação e as
condições de governabilidade se corroem por dentro.
Os momentos em que o estado de emergência se instaura nesses
espaços deixam clara a impossibilidade de que o poder público controle as
relações entre os adolescentes. Como esclarece Giorgio Agamben, “o sistema
político não ordena mais formas de vida e normas jurídicas em um espaço
determinado, mas contém em seu interior uma localização deslocante que o
excede” (Agamben, 2002, p. 182). Contudo, mesmo que o Estado não tenha
governabilidade sobre os modos de vida, resta preservar suas condições
para governar uma política pública.
Bem, mas o que a criação do seguro pela instituição nos aponta
como perspectiva? Por que o adolescente banido da convivência representa
um elemento tão inquietante no contexto institucional? Propomos a
seguinte argumentação: o adolescente banido no seguro rompe o nexo
entre o ordenamento e o território institucional, colocando em crise a ficção
constitutiva da identidade territorial da unidade. Ele faz surgir, na cena da
instituição, um estado de anomia, um modo de vida que demonstra que não
basta pensar o fato político como um fenômeno de discurso ou como algo
estritamente ligado às relações humanas. Afinal, o banimento constitui, no
mundo de hoje, um fato político marcante, apesar de excetuado da ficção do
contrato social e da cidadania.
O adolescente do seguro se torna objeto de uma detenção
indeterminada, totalmente fora do controle da instituição. Isso implica, para
o adolescente, uma inclusão na instituição através de sua própria exclusão,
ou, nos termos de Agamben (2002), ele é capturado de fora. Na medida em
que os modos de vida se constituem às expensas da convivência social, o
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Estado perde o poder de excluir ou incluir, vetar ou permitir, um estado de
indiscernibilidade entre o público e o privado, o direito e a vida, o que faz,
desses sujeitos, exilados de sua própria existência. Contudo, isso determina
uma direção para a política de nosso tempo, que autoriza o banimento da
vida indigna de ser vivida.
Quando isso acontece, a lei dos adolescentes é autorizada pela
unidade, marcando uma ruptura entre a ação política e o poder normativo do
direito. O poder público discrimina no interior de seu território de ação uma
vida autêntica e uma vida privada de todo valor político. O acontecimento
do seguro expõe vidas que, tanto para o portador da vida como para o
grupo, podem ser mortas sem que isso tenha uma inscrição. Agamben, para
conceituar tal fenômeno, recuperou uma figura do direito romano: o homo
sacer (homem sagrado). Segundo ele, o homo sacer é:
[...] aquele que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, mas quem
o mata não será condenado por homicídio [...] ‘se alguém matar aquele que por
plebiscito é sacro, não será considerado homicida.’ Disso advém que um homem
malvado ou impuro costuma ser chamado sacro. (AGAMBEN, 2002, p. 196)

Ele explicita que a política de nosso tempo põe em destaque tal
figuração. A demanda por controle e a busca pela paz autoriza uma prática
de higienização que se esforça em nomear e expulsar da convivência
comunitária os ditos “bandidos”, ou, como equivale Agamben (2002),
“banidos”. Ele indica que o verbo “banir”, em latim, poderia ser vertido em
“consagrar”, o que aponta também para a congruência entre os termos
“sagrado” e “profano”, na medida em que o sujeito é posto fora da jurisdição
humana sem ultrapassar para a divina. Todavia, o autor deixa claro que a
figura do homo sacer não é uma condição pré-jurídica totalmente indiferente
ao espaço político, mas a exceção e o limiar que o constitui e o habita.
Isso nos aponta para a questão de que o adolescente refugiado
no seguro institui a exceção como o limite a partir do qual a instituição se
constitui. A partir de seu exílio, define uma nova forma de existência política
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que coletiviza o efeito de segregação. Neste sentido, Agamben argumenta
que os banidos têm sua origem diretamente vinculada à estrutura do que
ele chama o bando. Ele afirma:
É esta estrutura de bando que devemos aprender a reconhecer nas relações políticas
e nos espaços públicos em que ainda vivemos. [...] é, na cidade, o banimento da vida
sacra. Ela é o nómos soberano que condiciona todas as outras normas, a espacialização
originária que torna possível e governa toda localização e toda territorialização.
(AGAMBEN, 2002, p. 117)

O adolescente do seguro constitui uma vida destacada de seu
contexto social e, ao sobreviver ao risco de morte ao qual está exposto, se
torna incompatível com a convivência, não podendo de modo algum habitar
o espaço institucional senão constituindo uma vida residual, irredutível.
Sujeito que já não pertence à instituição, inclui-se ali a partir da produção
de uma “sobrevida”, um período de vida em um espaço de tempo já
marcado para a morte.
Essa existência residual se apresentaria, a princípio, como uma
possibilidade de constituição da convivência entre os outros adolescentes,
pois seria graças ao seu banimento que todos os outros poderiam
escapar à ira da lei do bando. Isso talvez seja o que justifica que o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), quando trata das
unidades de internação, transvista o seguro sob o nome de convivência
protetora, uma delimitação territorial da convivência que autoriza
institucionalmente o banimento.
Segundo o SINASE, “há necessidade de se ter espaço físico
reservado para aqueles que se encontram ameaçados em sua integridade
física e psicológica, denominada no SINASE de convivência protetora”
(SINASE, 2006, p. 51). E o documento complementa: “convivência protetora,
cujo ambiente é destinado àqueles que precisam ser resguardados da
convivência coletiva” (SINASE, 2006, p. 69). Contudo, uma convivência
protegida não é uma convivência, na medida em que só se tenta proteger
alguém da convivência excetuando-o dela.
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Assim, onde a exclusão de um poderia fundar o lugar de todos, o
que se vê é que todos se tornam uns. Ou seja, onde a exceção fundaria
a regra, a exceção passa a se constituir como regra: todos são exceção à
regra que, por isso, é suspensa de sua aplicação. Nesse sentido, a forma
reivindicativa de expor os corpos à morte é o que funda um modo de vida
em comum na identificação entre os adolescentes. A sobrevivência instaura
uma nova ordem e um modo de coletivização da vida. Sobreviver para existir.
E o que seria uma medida provisória e excepcional, como afirma
Agamben (2004), torna-se uma técnica paradigmática de governo. O seguro
se introduz, nessa dinâmica, interpondo um intervalo entre a exposição à
morte e a própria morte que delimita uma zona extratemporal na qual o
adolescente, desligado do convívio, fica abandonado a uma intervenção
do poder público que pode tanto restituí-lo à vida em comunidade, como
lançá-lo definitivamente à morte, à qual já pertence.
A vida do adolescente jurado de morte pela lei do bando se politiza
através de sua matabilidade, do abandono a um poder incondicionado de
morte. Não se trata, para esses adolescentes, de se apresentarem perante a
incidência da lei sobre um fato que se constitua como infração. Até porque,
quando o seguro se institui, autoriza a lógica de uma coletividade onde
o ato fora da lei se torna a própria lei, onde “qualquer questionamento
sobre a legalidade ou ilegalidade daquilo que nele sucede é simplesmente
desprovido de sentido” (Agamben, 2002, p. 177). Trata-se, antes de tudo,
do “constrangimento a comparecer absolutamente diante da lei, diante da
lei como tal na sua totalidade” (Agamben, 2002, p. 66).Nesse sentido, o
abandono do adolescente ao seguro configura, ao mesmo tempo, a captura
dele submetido à totalidade do poder que o baniu, uma captura de fora.
Contudo, o instituto do seguro não nos permite replicar a relação
emparelhada entre o carrasco e a vítima, relação com a qual Agamben
rompe ao afirmar que:
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[...] direito de punir é exercitado em todo estado, pois que os súditos não deram este
direito ao soberano, mas apenas, ao abandonar os próprios, deram-lhe o poder de
usar o seu no modo que ele considerasse oportuno para a preservação de todos; de
modo que o direito não foi dado, mas deixado a ele [...] A violência soberana não é,
na verdade, fundada sobre um pacto, mas sobre a inclusão exclusiva da vida nua no
Estado. (AGAMBEN, 2002, p. 113)

Nesse sentido, o adolescente do seguro deve ser tomado por aquilo
que é, ou seja, nada menos que uma situação-limite que põe em crise radical
as categorias fundamentais da ficção política da instituição e nos permite abrir
o horizonte de uma renovação de discurso, consolidando uma perspectiva
em que os adolescentes não sejam separados do ordenamento institucional,
nem mesmo em prol de qualquer ideal humanitário, educacional ou punitivo
que não leve em conta a relação entre a ação política e o fato jurídico.
Para intervir com adolescentes que reduziram a convivência ao
nível da sobrevivência, antes de se perguntar “como viver juntos?”, é preciso
inaugurar uma prática que intervenha na sobrevivência como modo de vida.
É preciso uma política que saiba acertar as contas com este apartheid que
movimenta as leis do bando. Para isso, Agamben nos dá o seu presságio: “Até
que, todavia, uma política integralmente nova [...] não se apresente, toda
teoria e toda praxe permanecerão aprisionadas em um beco sem saídas, e o
‘belo dia’ da vida só obterá cidadania política através do sangue e da morte”
(Agamben, 2002, p. 19).
Mas de que política se trata? De que estamos falando afinal? Por
seu lado, Eric Laurent nos convoca a uma resposta:
Há crianças que não vão entrar e, apesar disso, tem que ter um lugar em nossa
civilização. Não há que abandoná-los. E este é o desafio mais importante que temos.
O dever que temos nós frente a eles. Conceber um discurso que possa alojá-los
(Laurent, 2007).

Isso é o que exige do poder público ocupar o lugar ao qual, via de
regra, renunciaria.
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Em uma instituição que não consegue validar a autoridade do
discurso frente aos sujeitos, vive-se sob um permanente retorno autoritário
da lei do bando, onde o que se apresenta, contudo, não é uma instância que
proíbe, mas uma instância que permite tudo, que garante que “é proibido
proibir”. Uma comunidade fundada sobre a ilegalidade como lei vigente.
Nesse panorama, para que a política legitime seu alcance sobre seu campo
de atuação, é preciso pensar alternativas que delimitem novas relações de
autoridade que possam ser autorizadas pelos adolescentes. Para isso, é
preciso considerar o fato de que uma instituição de privação de liberdade
depende, para existir, que a liberdade dos adolescentes seja preservada.
Em uma nova perspectiva, garantir a segurança dos adolescentes,
ao contrário de controlar a liberdade e a vida, seria não transpor o limite
entre o publico e o privado. Trata-se de intervir sobre o ato violento, mas
não sobre a vida do adolescente. Para conceber um discurso institucional
dentro do qual estes adolescentes possam resguardar sua capacidade de
exercício da liberdade, Miller (2000) chega a sugerir que sustentar um
posicionamento político implica estabelecermos com o discurso instituído
uma relação de claustrofobia, de fobia ao interior. Isso equivale a dizer que
o discurso só se autoriza a partir do que lhe é exterior.
Seguindo este rumo, Hannah Arendt (2007) propõe como conceito
que a principal característica da autoridade é não possuir o poder. Ela cita
Mommsen para dizer que a autoridade é “mais que um conselho e menos
que uma ordem, um conselho que não se pode ignorar sem risco” (Arendt,
2007, p. 165). A autoridade tem a função de aumentar ou confirmar a ação
de alguém, mas não de guiá-la. Assim, cabe à autoridade saber avaliar o que
pode um adolescente e localizar “o que desse poder ele é capaz de querer”
(Garcia, 1997, p. 27).
Há aí uma escolha a se fazer. Afinal, o que permanece inabalável,
mesmo no estado de emergência, é a faculdade para a liberdade, a condição
para poder sempre começar de novo. Pois liberdade não pode ser dada,
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apenas autorizada, tomando-se aqui liberdade não como uma referência à
soberania da existência humana, mas como um conceito ético sobre o agir.
A liberdade é o que nos coloca sempre diante de uma escolha forçada: a
liberdade ou a vida! – ou escolhemos a liberdade e perdemos as duas, ou
escolhemos uma vida privada da liberdade esperada.
A escolha forçada está no que Arendt afirma, dizendo que “a
liberdade política [...] consiste em poder fazer o que se deve querer” (Arendt,
2007, p. 209). Essa escolha se constitui como a versão que cada um pode dar
sobre sua passagem pelo mundo, uma versão do mundo que lhe pertença
de direito e lhe perpetue de fato. Um manifesto da honra, por definir em si
mesmo o lugar do pertencimento que eterniza o sujeito na história, a partir
do qual ele põe à prova seu dever de começar algo realmente novo. Para
isso, o estatuto ético da liberdade implica que se revise sempre no princípio
a estrutura a partir do qual a ação opera.
A liberdade constitui uma atitude frente ao que lhe cabe, um
ato de coragem pelo qual o sujeito sustenta o traço de seu exílio no que
Lacan (1985) chamou de “destino fatal”. Arendt afirma: “A coragem libera
os homens de sua preocupação com a vida para a liberdade do mundo. A
coragem é indispensável porque, em política, não a vida, mas sim o mundo
está em jogo” (Arendt, 2007, p. 203). É a partir desse destino, no qual ele
aposta a sua vida, que o sujeito se autoriza a afirmar, não sua igualdade
em relação aos outros, mas a nobreza do que o faz único e lhe permite
tomar ares de superioridade.
Em visita a um centro socioeducativo de internação de Minas Gerais,
conheci um antigo espaço de isolamento dos adolescentes, desativado
desde que o Estado assumiu a unidade em gestão direta. Essa foi uma das
decisões na redefinição da proposta de trabalho que havia sido implantada
pela entidade que geriu a unidade anteriormente. Esse espaço fica separado
de toda a unidade, em uma parte elevada do terreno que o deixa acima de
todo o espaço institucional. Lá, no exílio da convivência, os adolescentes
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preenchiam as paredes com seus escritos. Um desses adolescentes,
um legítimo aristocrata, respondeu ao seu lugar de exceção com ares de
nobreza, escrevendo nas paredes o que o permite resistir a entregar sua
liberdade: “Abaixo de Deus, acima de todos”.
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Antônio Morelli
A palavra liberdade
Vive na boca de todos:
Quem não a proclama aos gritos,
Murmura-a em tímido sopro.(...)
Liberdade essa palavra
Que o sonho humano alimenta:
Que não há ninguém que explique,
E ninguém que não entenda!
(Cecília Meirelles)

Falar sobre a questão o que é liberdade é uma tarefa que parece
ser impossível, visto que há dilemas de como conceber a liberdade e a não
liberdade, que, muitas vezes, chamamos de servidão, escravidão, sujeição
e até prisão. Os dilemas, por muitas vezes, nos levam a pensar sobre as
contradições entre nossa consciência e nossos princípios morais, posto que
dizemos que somos livres e, portanto, responsáveis.
Hannah Arendt nos lembra que “o campo em que a liberdade
sempre foi conhecida, não como um problema, é claro, mas como um
fato da vida cotidiana, é o âmbito da política.” (ARENDT, 2005, p.191) Ela
nos lembra também que a liberdade aparece em nossa tradição filosófica
pela via da conversão religiosa de Paulo e depois de Santo Agostinho. Do
ponto de vista da política, ela nos dirá que “A raison d`être da política é a
liberdade e seu domínio de experiência é a ação.” (ARENDT, 2005, p.192 )
Em nossa vida cotidiana, ação e política são inconcebíveis sem admitirmos a
existência de liberdade. A Polis grega proporcionou aos homens um espaço
para o aparecimento da liberdade e um espaço onde os homens pudessem
agir. A liberdade no que se relaciona à política não está vinculada à vontade,
ao livre-arbítrio. Devemos lembrar que, na polis grega, os políticos tinham
o propósito de servir aos homens livres, aqueles que não eram escravos,
sujeitos aos mandos dos seus senhores, nem trabalhadores sujeitos às
necessidades do cotidiano.
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Hannah Arendt nos dirá que “a ideia de liberdade não desempenhou
nenhum papel na filosofia anterior a de Agostinho. A razão para esse notável
fato é que, tanto na antiguidade grega como na romana, a liberdade era um
conceito exclusivamente político, a quintessência, na verdade, da cidadeestado e da cidadania.” (ARENDT, 2005, p. 204-205) A liberdade passaria a
ser um problema para a filosofia quando passou a ser vivenciada como algo
que se dava no relacionamento entre mim e mim mesmo. É assim que Santo
Agostinho, tomando a liberdade como vivenciada em completa solidão, nos
diz: “Então, no meio daquela grande refrega [combate entre forças] que,
na minha casa interior, no meu quarto - o coração - violentamente tinha
travado contra a alma.” (AGOSTINHO,1984, p. 198) É claro que os gregos e os
romanos antigos conheciam o fenômeno da solidão e o dualismo entre alma
e corpo, mas não como Agostinho, que nos aponta um conflito no interior
da própria vontade. O conflito se dará entre o que quero e o que posso ou
ainda entre o que quero e o que não posso. Hannah Arendt diz por meio de
São Paulo: “Pois o querer está presente em mim; como executar aquilo que
é bom, não o descubro”. E ela acrescenta “portanto, a vontade é poderosa e
é importante, é livre e não é livre.” (ARENDT, 2005, p. 209)
Para São Tomás de Aquino, Deus é a primeira causa. Deus move
o mundo e tudo que há no mundo está sob o seu domínio. Sendo assim, o
homem está a ele submetido. Para ele, a raiz da liberdade “está sobretudo
na vontade” e assim diz:
“A raiz da liberdade é a vontade como sujeito, mas, como causa,
é a razão. Porque a vontade pode dirigir-se livremente a coisas diversas
precisamente porque a razão pode ter concepções diversas do bem. Por isso,
os filósofos definem o livre-arbítrio como o juízo livre da razão, indicando
que a razão é a causa da liberdade.” (AQUINO,1989, p. 168-169, 175)
Para São Tomás, o objeto último é Deus, de cuja imagem e
semelhança, segundo a Escritura, fomos criados, e o homem deve então
usar de forma correta o seu livre-arbítrio para que possa ser conduzido a
esse Bem total, que é Deus.
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Num outro momento e num movimento um pouco diferente, em
que a liberdade é atribuída ao todo, à ordem divina, por exemplo, Spinoza
nos dirá que só Deus é livre e que o homem só será livre ao ignorar as causas
dos seus desejos e se encaminhar pela razão. No seu livro, Ética, quando
nos fala “Da servidão humana”, diz que o homem livre é aquele que vive
conforme o que é ditado pela razão e que, se os homens nascessem livres,
não teriam nenhum conceito do mal e, por consequência também não
teriam o de bem (SPINOZA, 1988, p. 443-445, 447, 453). Para Spinoza, é
considerado livre o que existe só pela necessidade de sua natureza e se
determina a agir por si só quando necessário (Ética, I, def.VII). É assim que,
para ele, só Deus é livre, pois “Deus age somente pelas leis de sua natureza
e não é obrigado por ninguém.” (SPINOSA, 1988, p. 47)
Uma outra forma de encarar o conceito de liberdade é pensá-la não
como autodeterminação absoluta, sem condições, mas, sim, relacionada à
escolha motivada, a condições. Platão já nos indicava isso quando, em seu
livro A República, nos diz que cada um de nós é autor de nossa escolha e
podemos ler aí, ainda, uma escolha entre possibilidades, uma escolha que
tem condições, pois, para ele, as almas, ao escolher, geralmente o fazem
“de acordo com os costumes da vida anterior”. Na nossa sociedade, a
liberdade é condicionada por leis estabelecidas geralmente pelo Estado.
Digo geralmente porque há organizações de grupos em que o que vale
não são essas leis estabelecidas pelo poder do Estado e que delimitam as
possibilidades de escolhas dos cidadãos, mas, sim, leis específicas ditadas
por grupos específicos, delimitando a liberdade de escolha dos indivíduos
a elas submetidos, inclusive leis de circulação. É claro que não podemos
esquecer que as escolhas são também delimitadas por normas sociais e
que, lembrando Foucault, temos que anotar que uma das consequências da
instalação do “biopoder” é a crescente importância que se dá à norma em
detrimento da lei (Foucault, História da sexualidade I). A liberdade, então,
tem condições, tem limites.
Sartre nos diz, em O ser e o nada, que a existência do Outro traz
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limites à nossa liberdade e que “pelo surgimento do Outro, aparecem certas
determinações que eu sou sem tê-las escolhido.” (SARTRE, 1997, p. 642-643)
Ele continua então dizendo que é preciso reconhecer que há um
limite real em relação à nossa liberdade, mas que esse limite não provém
da ação dos outros, que ainda assim podemos seguir segundo as livres
possibilidades de escolha e que nada vem a nós sem que seja escolhido:
“De fato, somos uma liberdade que escolhe, mas não escolhemos
ser livres: estamos condenados à liberdade, como dissemos atrás,
arremessados na liberdade, ou, como diz Heidegger, “em derrelição”. E
vemos que tal derrelição não tem outra origem salvo a própria existência da
liberdade.” (SARTRE, 1997, p. 596-597)
Sartre vai nos dizer ainda, nesse seu livro, que o conceito popular
de liberdade, produto das circunstâncias políticas, históricas e morais que
se relaciona com a realização de projetos, com a “faculdade de obter os fins
escolhidos”, difere do conceito filosófico de liberdade, que significa somente
“autonomia de escolha”. Ele nos diz que liberdade e escolha constituem
“uma única e mesma coisa”, que é preciso ser consciente para escolher e
que também é preciso escolher para ser consciente, “escolha e consciência
são uma só e mesma coisa.”
Ele também nos afirma que, como Freud, pensa que um ato
não pode limitar-se a si mesmo, ou seja, que um ato remete a estruturas
mais profundas e que a psicanálise é o método que permite explicitar tais
estruturas. Ele diz também, fazendo uma crítica a um certo “determinismo
vertical” no pensamento freudiano, que Freud nega-se a interpretar a
ação pelo momento antecedente, que ele não concebe um “determinismo
psíquico horizontal”, pois, para ele, o ato será interpretado a partir de uma
determinação inicial da libido e essa concepção vai remeter ao passado do
sujeito. Para Sartre, há de se explicitar as estruturas contidas na ideia de ação.
Ele nos diz então que não entende como se pode ter argumentado tanto
sobre o determinismo e sobre o livre-arbítrio sem esse desenvolvimento da
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ideia de ação. Sartre critica o determinismo e o livre-arbítrio e nos diz que ou
bem o homem é inteiramente determinado, o que para ele é inadmissível,
ou bem o homem é inteiramente livre:
“Chegou-se até a afirmar que o determinismo – se tivermos
cuidado de não confundi-lo com o fatalismo – era “mais humano” do que
a teoria do livre-arbítrio; com efeito, se o determinismo põe em destaque
o condicionamento rigoroso de nossos atos, ao menos oferece a razão de
cada um deles; e, caso se limite rigorosamente ao psíquico e renuncie a
buscar um condicionamento no conjunto do universo, mostra que a razão
de nossos atos está em nós mesmos: agimos como somos, e nossos atos
contribuem para fazer-nos.” (SARTRE, 1997, p. 559)
Para Sartre, o homem aprende a sua liberdade por meio dos
seus atos e não se poderia encontrar limites à liberdade, além da própria
liberdade, ou, “que não somos livres para deixar de sermos livres”. O que
ele nos diz, então, é que o homem, independentemente do seu contexto
familiar, da sua posição social, cultural e política, e das condições históricas
que o rodeiam, independentemente das suas possíveis limitações, é livre, é
sujeito da sua história e, mesmo que passivo, faz a sua escolha, refletindo
assim na História. Por isso ele nos diz
“Estou condenado a existir para sempre para-além de minha
essência, para-além dos móbeis e motivos de meu ato: estou condenado a
ser livre.” (SARTRE, 1997, p. 543)
Se, como diz Sartre, “o homem está condenado à liberdade”, essa
condenação pode ser uma condenação forçada e certamente comporta
um peso para o homem. É essa ideia que encontramos nas palavras
de Clarice Lispector:
“Liberdade? É o meu último refúgio, forcei-me à liberdade e
aguento-a não como um dom, mas com heroísmo: sou heroicamente livre.”
(LISPECTOR, 1998, p. 16)
Freud, por sua vez, faz referência a um determinismo psíquico e,
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mesmo fazendo críticas à ideia da existência de um livre-arbítrio, nos deixa
uma via, que é a de não ser necessário contestar o direito a essa ideia. É
assim que ele nos diz:
“Muitas pessoas, como sabemos, contestam a suposição de um
determinismo psíquico completo, recorrendo a um sentimento especial
de convicção de que existe um livre-arbítrio. Esse sentimento de convicção
existe; e não cede nem diante da crença no determinismo. Como todo
sentimento normal, deve ter algo que o justifique. Pelo que posso observar,
porém, ele não se manifesta nas grandes e importantes decisões da vontade:
nessas ocasiões temos antes um sentimento de compulsão psíquica e
gostamos de poder recorrer a ele.(...) De acordo com nossas análises,
não é necessário contestar o direito do sentimento de convicção de que
existe um livre arbítrio. Se levarmos em conta a distinção entre motivação
consciente e inconsciente, nosso sentimento de convicção nos informa que
a motivação consciente não abrange todas as nossas decisões motoras.”
(FREUD, 1980, p. 303)
Voltando ao assunto do livre-arbítrio, no seu texto O Estranho,
Freud afirma que: “Há também todos os futuros, não cumpridos, mas
possíveis, a que gostamos ainda de nos apegar, por fantasia; há todos os
esforços do ego que circunstâncias externas adversas aniquilaram e todos
os nossos atos de vontade suprimidos, atos que nutrem em nós a ilusão da
Vontade Livre.” (FREUD, 1980, p. 294-295)
No seu texto A disposição à neurose obsessiva  uma contribuição
ao problema da escolha da neurose, Freud usa a palavra escolha não no
sentido de uma livre escolha, de um livre-arbítrio, não no sentido de que um
sujeito pode escolher uma neurose entre as já listadas ou estudadas por ele.
Freud, às voltas que estava com os fatores desencadeantes das neuroses,
nos sugere a necessidade do sujeito estar implicado nos diferentes fatores
que motivam a sua neurose. Ele nos diz que o sujeito deve estar implicado
nos seus sintomas e que a escolha aí se relaciona ao partido que o sujeito
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toma em relação ao seu gozo. Ele nos mostra que a escolha do neurótico é
exatamente não escolher, pois ele não quer nada perder, lançando-se, assim,
num mar de gozo, onde sofre com seus sintomas, mas goza. Mesmo partindo
do determinismo, Freud nos deixa aberta a via de uma outra utilização do
sintoma que não aquela do “ganho primário” e do “ganho secundário”,
uma via que aponta para que o sujeito, construindo um saber sobre o seu
gozo, sobre determinadas formas de gozo que o ameaçam, possa mudar de
posição. Mudar de posição em relação ao gozo é algo que já encontramos
em Freud, por exemplo, em seu texto Análise terminável e interminável, e
que é desenvolvido por Lacan. Em Função e campo da fala e da linguagem,
Lacan nos lembra que o que ensinamos ao sujeito é reconhecer como seu
inconsciente é a sua história; nós o ajudamos no desvelamento de fatos que
em sua existência já determinaram um certo número de “reveses” históricos.
Em Televisão, Lacan nos dirá que de uma psicanálise pode-se esperar que ela
elucide o inconsciente de que somos sujeitos. O que a psicanálise dá, então,
ao sujeito é a possibilidade de uma nova escolha frente ao sofrimento e
aos seus medos; abre uma via para que o sujeito possa se apropriar do seu
sintoma, do seu modo de gozo, e reduzir, assim, o seu mal-estar.
Para Lacan, o ser do homem traz em si a loucura como o limite de
sua liberdade. Em Formulações sobre a causalidade psíquica, faz uma crítica
a Henri Ey, quando este diz que “as doenças mentais são insultos e entraves
à liberdade (...)”. Lacan devolve a causalidade da loucura “à insondável
decisão do ser em que ele compreende ou desconhece sua libertação” e nos
diz: “Pois o risco da loucura se mede pela própria atração das identificações
em que o homem engaja, simultaneamente, sua verdade e seu ser.
Assim, longe de a loucura ser um fato contingente das fragilidades
do seu organismo, ela é a virtualidade permanente de uma falha aberta em
sua essência.
Longe de ser para a liberdade “um insulto”, ela é sua mais fiel
companheira, e acompanha o seu movimento como uma sombra.
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E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem
a loucura, como não seria ser do homem se não trouxesse em si a loucura
como o limite da sua liberdade.” (LACAN, 1998, p. 177)
No seminário, livro 3, As psicoses, Lacan aborda a nossa
determinação significante e do significante no real, dizendo que, no nível
em que o significante acarreta a significação, que não é o nível sensorial
do fenômeno, ouvir e falar são como direito e avesso. Escutar o que é dito,
acomodar os nossos ouvidos à modulação das palavras, já é mais ou menos
obedecer a elas. Ouvir e entender, então, já é uma forma de obediência. A
nossa posição de subserviência já se encontra então na língua. Para Lacan,
a escravidão em nossa sociedade está generalizada e não é reconhecida. Ele
nos diz que aqueles a quem chamamos exploradores têm uma relação de
servidores em relação ao mundo da economia e que a duplicidade senhorescravo está generalizada no interior de cada um de nossa sociedade.
Para Lacan, há um desacordo entre o simples fato da revolta e a eficácia
transformadora da ação social; para ele a revolução moderna instituiu-se
sobre a noção de que o discurso da liberdade era eficaz e alienado em relação
ao seu fim e ao seu objeto. Ele diz ainda parecer indiscutível a presença de
um permanente discurso de liberdade no indivíduo moderno, mas que seria
“delirante” a concepção moderna de liberdade:
“Um certo campo parece indispensável à respiração mental do
homem moderno, aquele em que se afirma a sua independência em relação
não somente a todo senhor, mas também a todo deus, aquele de sua
autonomia irredutível como indivíduo, como existência individual. É bem
alguma coisa que merece em todos os pontos ser comparada a um discurso
delirante.” (LACAN, 1985, p. 154)
A responsabilidade dos nossos jovens e a nossa
Liberdade e responsabilidade se articulam. Não se pode falar de
liberdade sem falar de responsabilidade e nem de responsabilidade sem
falar de liberdade. Não podemos também usar o inconsciente para nos
desresponsabilizarmos dos nossos atos, como poderiam propor algumas
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pessoas. Essa nunca foi a posição de Freud ou de Lacan. É assim que Lacan,
em sua radicalidade, dirá: “Por nossa posição de sujeito, sempre somos
responsáveis.” (LACAN, 1998, p.873)
Hannah Arendt nos diz que “Os pais humanos, contudo,
não apenas trouxeram seus filhos à vida mediante a concepção e o
nascimento, mas simultaneamente os introduziram em um mundo. Eles
assumem na educação a responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e
desenvolvimento da criança e pela comunidade do mundo. (...) Qualquer
pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não
deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação.”
(ARENDT, 2005, p. 235-239)
Lacan nos instiga a nos interessarmos pela subjetividade de cada época.
Ele nos diz: “Que antes renuncie a isso, portanto, quem não conseguir alcançar em
seu horizonte a subjetividade de sua época. Pois como poderia fazer do seu ser o
eixo de tantas vidas quem nada soubesse da dialética que o compromete com essas
vidas num movimento simbólico.” (LACAN, 1998, p. 322)
Quanto à responsabilidade do jovem por um ato infracional, Lacan
nos orienta, dizendo que “( ...) não há de ser exercida sem punição, mesmo
quando o delinquente, infantil, por exemplo, se beneficiar de uma certa
proteção de lei” e sobre a responsabilização, continua: “A responsabilidade
por ela restaurada nele corresponde à esperança, que palpita em todo ser
condenado, de se integrar num sentido vivido.” (LACAN,2003, p. 131)
Lacan ainda nos ensina que “a psicanálise soluciona um dilema da
teoria criminológica: ao irrealizar o crime, ela não desumaniza o criminoso.”
(LACAN, 1998, p.137)
É assim que a psicanálise pode não tomar o ato infracional sob a
perspectiva do coletivo, mesmo levando em consideração os fatores sociais
que, possivelmente, possam estar envolvidos nesse ato. É assim que, ao
tomá-lo como sujeito, ela o responsabiliza e, portanto, não desumaniza o
criminoso. Se o direito pode partir da inocência presumida, a psicanálise
parte da radicalidade da responsabilidade.
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Se o Estado imputa responsabilidade e, se responsabilidade equivale
a castigo, é somente sob o ponto de vista do coletivo. E a psicanálise, ao não
desumanizar quem comete um ato infracional, um crime, ao tratá-lo na sua
particularidade, nos mostra que o cumprimento de uma medida jurídica, o
cumprimento de uma pena, de um castigo, só terá, de fato, algum valor para
o homem se houver assentimento subjetivo, se for a ele possível formular
uma questão sobre a sua responsabilidade no ato.
A psicanálise não “desculpabiliza” o sujeito, mesmo porque sabe da
importância da culpa na formação dos sintomas e na direção do tratamento.
O que a psicanálise nos aponta é que “quer a sanção prevista por um código
penal comporte um processo que exija aparelhos sociais muito diferenciados,
esse assentimento subjetivo é necessário à própria significação da punição.”
(LACAN,1998, p.128)
De acordo com Lacan, a responsabilidade deve ser encarada a
partir do ato praticado e não pelo perfil psicológico de quem praticou o
ato. Para Lacan, o castigo continua detendo a sua função expiatória e é
um recurso para o sujeito se responsabilizar. A privação de liberdade teria,
então, a função de promover uma retificação subjetiva por se tratar de
um chamado feito pela justiça para que o sujeito responda pelo seu ato. A
responsabilidade pelo ato é humanizante.
Se pensarmos a delinquência e os atos consequentes a ela
como uma desconexão do Outro, podemos também pensar em como dar
um tratamento possível a esse Outro, para tentarmos estabelecer uma
reconexão com Ele.
Hannah Arendt nos diz que o que as prisões restringem são as ações
e não os pensamentos e, no mesmo caminho da liberdade, vários autores
vão nos apontar que há uma distância entre a expectativa do gozo esperado
da liberdade e o gozo real, e que a liberdade acaba por se tornar um fardo
que aprisiona mais que as paredes.
Gostaria, então, de terminar citando Miller: “Talvez os juízes, os
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advogados, os professores de direito saibam melhor que ninguém que não
há justiça. O direito não é a justiça. Seria muito perigoso se eles acreditassem
na justiça, seria um delírio deles se acreditassem na justiça (...) A justiça,
é preciso a deixar divina, deixá-la nas mãos de Deus, para o momento do
julgamento final. Para nós, na terra, o discurso do direito é suficiente.”
(Miller, 2008, p. 14)
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Estar livre ou
autora

estar solto?¹

Érika Vinhal Rodrigues Vieira ²
O objetivo desse texto é discutir o envolvimento do adolescente
com o cumprimento da medida socioeducativa de privação de liberdade,
que permite que o mesmo tenha o direito a realização de atividades
externas, autorizadas pela equipe da unidade e que possa retornar para
o Centro Socioeducativo e dar continuidade ao cumprimento de sua
medida. Entende-se que o socioeducando que consente com o retorno
ao cumprimento de sua medida, está implicado e comprometido com o
processo socioeducativo, sendo responsável por sua escolha.
É importante trabalhar o adolescente como sujeito de seu processo,
ou seja, protagonista de suas ações: responsável pelas consequências
de seus atos e por suas escolhas. Esse é o trabalho de responsabilização.
O adolescente não deve ser apenas responsável pelo seu passado, mas
também pelo seu presente e pelo seu futuro.
Tal ideia para a escrita do texto partiu de discussões de caso
realizadas com PAI-PJ (Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário)
que, na ocasião, acompanhava um adolescente do CSESC (Centro
Socioeducativo Santa Clara), a partir de um projeto piloto, proposto pelo
Tribunal de Justiça.
O caso em questão dizia de um adolescente que teve autorização
da equipe do CSESC para passar um domingo em casa, mas que, por duas
vezes seguidas, seus familiares se recusaram a buscá-lo. Na discussão do
caso, então, decide-se por tentar uma estratégia de intervenção do PAIPJ com a família (já que as intervenções até então propostas não estavam
surtindo efeito) concomitantemente com o retorno das autorizações para as
saídas de final de semana. Nesse momento o CSESC, por meio da Diretoria
de Atendimento, levanta a preocupação de que o adolescente, diante de
tantas recusas apresentadas pela família, decidisse por não retornar ao
¹ Texto Apresentado no 2º Seminário Espaço sob Medida – Privar a liberdade, localizar a
responsabilidade, nos dias 29 e 30 de setembro de 2009.
² Diretora de atendimento do Centro Socioeducativo Santa Clara (CSESC) de abril de 2007 a
janeiro de 2010 e atualmente Diretora de Formação e Saúde do Adolescente da Subsecretaria de
Atendimentos às Medidas Socioeducativas.
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cumprimento de sua medida.
Na discussão, foi possível localizar que, com esta proposta de
intervenção, o adolescente estaria livre, mas não solto, pois a possibilidade
de saída seria calculada e respaldada por uma instituição pela qual o
sujeito demonstrava estar enlaçado. Assim, o adolescente estaria livre
para passar um domingo em casa, mas ainda não estaria desvinculado do
trabalho socioeducativo. Pelo contrário, ele demonstrava sinais de um bom
envolvimento e ligação com a medida, porém, havia uma preocupação, por
apresentar uma quase acomodação dentro da instituição.
A partir de então, analisando os dados estatísticos levantados
pelo CSESC, ilustram a afirmativa acima: das 96 (noventa e seis) saídas
de adolescentes da unidade em 2008, apenas 1 (um) adolescente não
retornou. E no ano de 2009 os números seguiram pelo mesmo caminho:
das 87 (oitenta e sete) saídas realizadas até o mês de julho, apenas 1(um)
adolescente evadiu. Questiona-se então: o que mantém o adolescente livre,
mas ligado ao cumprimento da medida a ele imposta?
O CSESC é um centro de privação de liberdade, porém não é
uma unidade com grande potencial de contenção, com uma construção
inovadora, orientada pelos princípios arquitetônicos do SINASE³. É sabido
que não são muros que seguram o adolescente e que a medida de internação
não se efetiva pela privação e segregação. Consideramos que o quê liga o
adolescente à sua medida é o trabalho que o Centro Socioeducativo constrói
com cada sujeito adolescente.
As saídas de final de semana constituem uma metodologia de
trabalho interessante e rica para a proposta socioeducativa. Ela é respaldada
juridicamente pelo ECA, que atribui a equipe técnica a possibilidade de
autorizar tais saídas por meio do 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.” (BRASIL, 1990)
³ Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo: se constitui em um conjunto ordenado
de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e
administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução da
medida socioeducativa.
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Cabe ressaltar ainda que não é uma definição somente da equipe
técnica, pois temos um trabalho efetivo e articulado com a segurança, que
sempre é escutada. Outro fator importante é que toda saída é pensada
no caso a caso e construída com a família e com o sujeito ao longo
do processo socioeducativo.
O mais interessante nas saídas é poder proporcionar ao adolescente
momentos de liberdade, em que vão aparecer conflitos que ainda poderão
ser trabalhados na continuidade do cumprimento da medida. Assim,
promovemos o surgimento de novos e reais impasses que embaraçam
o sujeito na vida em liberdade. Então, a cada saída causamos um novo
encontro com a família, com a liberdade e com o posicionamento dos
adolescentes. Mas para o socioeducando dar conta do fora, ele precisa dar
conta do dentro da unidade, das escolhas e das responsabilidades internas.
Da mesma forma a instituição, cada vez que mais dá conta do dentro, se
estrutura para possibilitar o fora.
Traçando um percurso filosófico, segundo Kant, ser livre é ser
autônomo, é dar a si mesmo as regras a serem seguidas. A liberdade que
o homem deve buscar em Kant, diz respeito à vontade. E, trazendo a
experiência para o socioeducativo, se o adolescente tem “vontade” de
retornar ao cumprimento da medida, é porque ele não está solto, ele está
ligado à questão jurídica que lhe foi imposta e ao laço que estabeleceu
com a instituição. Se ser livre é ter vontade, é interessante pensar que o
adolescente tenha vontade de voltar para a unidade socioeducativa, pois
isso diz de uma transferência com o trabalho e de uma responsabilização
pelo ato. Para além do que ele gosta de fazer, ele tem uma medida a cumprir
e consente com isso.
Pensando com Jaspers, “só nos momentos em que exerço minha
liberdade é que eu sou plenamente eu mesmo”. Importante observar
esse ponto, pois em muitos momentos na privação de liberdade, temos
a sensação de que o adolescente não está sendo ele mesmo e que suas
questões nem sempre aparecem, mas quando retornam de uma atividade
externa, os adolescentes e os familiares apontam embaraços reais.
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O conceito técnico e filosófico de liberdade significa autonomia de
escolha. Escolher não é fácil, pois a cada escolha renunciamos outras tantas
coisas. Onde não existe escolha, não existe liberdade. Enfim, é importante
escolher o que vai fazer e a consequência que isso vai ter. Assim, ser livre
implica em assumir o conjunto de nossos atos e saber responder por eles.
O ato livre é necessariamente um ato pelo qual se deve responder
e responsabilizar-se. A palavra “liberdade” significa a condição de um
indivíduo não ser submetido ao domínio de outro, tendo responsabilidades
pelos seus atos. Conclui-se que ter o direito de ir e vir é impossível dentro
de uma internação, pois o adolescente ainda não está livre da justiça, mas
considerando que quem responde pela medida é ele, que é responsável
pelos seus atos, é possível exercer a liberdade, com responsabilidade!
Na realidade do CSESC, muitos fatores já foram trabalhados com
os adolescentes após as saídas de final de semana, fatos esses que não
apareciam dentro da unidade, por exemplo: as questões que envolvem as
drogas, a autoridade dos pais, a possibilidade de vivenciar a paternidade,
a recusa e o desprezo de alguns familiares, o estreitamento dos laços
familiares, a dificuldade em lidar com as mulheres, questões relacionadas a
sexo, traição...
O desafio da medida socioeducativa de internação é o manejo da
liberdade e definir qual é o momento de poder proporcioná-la. O importante
é permitir ao adolescente o exercício da liberdade e acolher o que ele traz de
novo para o cumprimento de sua medida.
Se nos propusermos a trabalhar somente privando a liberdade não
é difícil, pois temos a sensação de controle e de previsibilidade das ações.
Mas incluir a liberdade na medida de privação é lidar com o imprevisível,
com a falta de controle, pois nunca sabemos como o adolescente vai voltar,
o que ele vai encontrar, como se posicionará, se vai voltar e com quais
questões vai se apresentar...
O trabalho socioeducativo implica em responsabilizar o sujeito
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por suas escolhas, oferecendo-lhe oportunidades reais para vivenciá-las. A
responsabilização do sujeito pode ser medida por meio de sua mudança de
postura, de posicionamento. Assim, estamos focados no sujeito, visando à
responsabilização subjetiva pelo ato praticado.
Segundo MACHADO⁴, “a medida deve proporcionar ao adolescente
um outro encontro com a cidade, de outra maneira, de um outro lugar.”
O “pagar a medida” (como os adolescentes gostam de dizer)
não é com o tempo, mas sim com a responsabilização pelo ato cometido,
essa é a medida!
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⁴ Fala de um adolescente retirado do relatório Lei da cadeia: uma lei fora da lei.
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Muita gente perto
autora

dá violência¹

Camila Campos Botelho ²
“Muita gente perto dá violência” é assim que um adolescente
acautelado no CEIP-SB interpreta as dificuldades de relacionamento com os
demais colegas e nos coloca a discutir o tema e a perguntar: qual a medida
para a convivência entre os adolescentes? Desta forma, proponho investigar,
neste texto, a partir da experiência no Centro de Internação Provisória São
Benedito, as relações do sujeito com o outro / semelhante e as respostas
frente a esse encontro.
O Centro de Internação Provisória São Benedito – CEIP-SB é uma
unidade socioeducativa do Estado de Minas Gerais que recebe adolescentes
indiciados pela prática de ato infracional que aguardam determinação
judicial. Durante esse período, o adolescente fica privado de sua liberdade,
aguardando realização de audiência em que o juiz poderá lhe aplicar medida
socioeducativa adequada se comprovada a autoria do ato infracional. Nessa
situação de espera e privação de liberdade, busca-se trabalhar com os
adolescentes, introduzindo um tempo para pensar sobre o acontecimento
- entre o instante do ato e o momento da audiência.
Além disso, neste tempo é preciso que esses adolescentes consintam
em viver juntos mesmo que provisoriamente, colhendo também os efeitos
que seu ato provoca aos outros adolescentes, ao outro / semelhante.
Sabemos que viver junto não é tarefa fácil. “Entre um e outro é evidente
que é aí, nesta zona nebulosa, que os conflitos ditos de natureza humana se
apresentam. Para dar solução a esta evidência, a civilização tem recorrido
a orientações simbólicas para regular o irregulável da convivência entre os
homens.” (GUERRA, GARCIA, OTONI 2006).
Freud, no texto ”Mal Estar na Civilização”, destacava três fontes de
sofrimentos: nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução;
o mundo externo, que pode voltar contra nós com forças de destruição,
e nosso relacionamento com os outros homens. Freud acentua que o
¹ Texto escrito para apresentação no I Seminário Sob Medida: Qual a medida para a liberdade?
² Diretora Geral do CEIP-SB.
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relacionamento com o outro é o mais penoso, principalmente, porque ele
não pode ser evitado.
É para dar conta desse mal estar na relação com o outro que os
adolescentes do CEIP criam regras para regular esses encontros: é proibido
incomodar o sono de outro adolescente; é proibido atrapalhar as visitas
familiares de outros, passar a mão no cabelo durante a refeição, andar
descalço no banheiro do alojamento. A punição, por parte dos adolescentes,
para quem não respeita as regras é violenta. Aquele que “vacilar” e
descumpri-las recebe um número “x” de chineladas nas mãos e quem
determina a quantidade é o adolescente que está acautelado a mais tempo
no alojamento.
Tal situação também é nomeada como integrante da “lei da
cadeia”³ , a mesma que diz que estuprador deve morrer ou ficar isolado nos
lugares de privação de liberdade. Uma voz enunciada que emite uma ordem
como pura lei de convocação ao gozo. A lei superegoica não é questionada, é
simplesmente cumprida. “Aqui tem a lei da cadeia. A gente não gosta de vim
pra cá, não é por causa de vocês (Instituição). É por causa da lei da cadeia.
Todo mundo respeita.”⁴
Poder-se-ia entender esse imperativo categórico como uma
obrigação incondicional ou uma obrigação independente da vontade
ou de desejos.
Retomo aqui o conceito do supereu como imperativo do gozo. Um
significante desconectado aparece sob a forma de uma ordem. Aquilo que
não pode ser admitido como ideia aparece como uma voz que ordena. E à
voz que ordena, somente uma violência pode satisfazer. Por isso não haveria
explicação, proporção ou sentido.
³ A Lei da Cadeia é uma lei criada e seguida por aqueles que estão privados de liberdade,
principalmente no universo do adulto. Esta lei diz que aqueles que cometem crimes de violência
sexual, crimes contra criança e familiares (destacando nestas situações, as mães) e/ ou delatam
seus parceiros, devam morrer ou acreditam que a instituição de privação, para evitar que isto
aconteça, deva isolá-los do convívio com os demais. Destaca-se nesta “lei”, primeiramente a
dureza das suas imposições, ser uma “lei” que não tem inscrição jurídica, assim como o fato
dela ser pouco questionada por aqueles que a seguem.Sugiro a leitura do relatório. CAMPOS,
Camila. Lei da cadeia: uma lei fora da lei. Inédito. Apresentado no Núcleo de Psicanálise e
Direito. Maio, 2008.

⁴ Fala de um adolescente retirado do relatório Lei da cadeia: uma lei fora da lei.
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Exigências exageradas, desmedidas, que não encontrariam algo
que pudesse detê-las, uma barreira. Estamos falando aqui de um gozo que
consome o sujeito no sentido que uma vela é consumida pela chama, cujo
modelo pode ser visto, também, na clínica da Toxicomania, precisamente,
no gozo do toxicômano, que vai até o extremo, até encontrar a overdose.
Encontramos também na sociedade alguns imperativos como
estes. Poderíamos citar, entre eles: “Tenha um corpo belo e saudável.” “Seja
rico e famoso.” “Seja feliz.”.
Nesse sentido, com o intuito de contribuir com a investigação, trago
duas vinhetas práticas, em que duas intervenções distintas nos permitem
fazer uma leitura sobre as chineladas e o que a psicanálise pode contribuir.
Não às chineladas!
Frente a um aumento no número de chineladas entre os
adolescentes, o supervisor de segurança da Instituição propõe uma conversa
tendo como objetivo acabar com as chineladas. A fala de um adolescente
aponta o risco de tal intervenção ao dizer: “se vocês tirarem as chineladas o
que vai sobrar para a gente? Nós vamos acabar matando uns aos outros!”.
Conforme já mencionado anteriormente, é entre o um e o outro
que acontecem os conflitos ditos de natureza humana e, como nos diz Miller
(2003), no seu Seminário Um esforço de Poesia, a relação de semelhante a
semelhante, a relação de dois termos que não tem entre eles uma diferença
é a guerra. (FERES, 2009). É preciso que um desapareça! É isso que o
adolescente da vinheta acima nos aponta. Há algo na relação com o outro /
semelhante que necessita de um intervalo, de uma regulação.
Neste caso, o recurso que este jovem utiliza são as chineladas;
acabar com as chineladas é retirar isso que regula sua relação com o outro.
Para ele, as regras do regulamento disciplinar⁵ da Instituição não bastam,
necessita recorrer às chineladas para regular o encontro com esse outro que
⁵ O regulamento disciplinar contempla as transgressões e as respectivas medidas disciplinares

aplicadas aos adolescentes que as praticam. A proibição da agressão entre adolescentes é uma
das normas adotadas pelo CEIP para regular os excessos e, quando estas ocorrem, os envolvidos
são responsabilizados, recebendo uma medida disciplinar e a realização de um boletim de
ocorrência policial.
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é, ao mesmo tempo, o mais estranho e o mais próximo a si mesmo. Mais
estranho porque acaba de conhecê-lo e mais próximo por que assim como
ele também é um infrator.
Sim às chineladas!
Em outro momento, uma nova intervenção. Um convidado a
proferir uma palestra aos adolescentes dispensa seu tema e decide falar
sobre as chineladas. Nessa conversa, é dito aos jovens que as chineladas
existem há muito tempo, acontecem em outras instituições de jovens
infratores e que elas não vão acabar. Quando convidados a falar sobre o
tema, os adolescentes se silenciam; quando interpelados para dizer das
regras que criam, mais uma vez a resposta é o silêncio.
Os efeitos dessa intervenção foram colhidos algumas horas depois,
quando a segurança da Instituição anuncia que eles substituíram a prática
das chineladas por um “jogo de asfixia” – os adolescentes tapavam o nariz
daquele que cometeu um “vacilo” para ver o tempo que ele aguentava ficar
sem respirar.
Vimos, na primeira vinheta, que dizer não às chineladas pode ter
como efeito uma saída mortífera. Contudo, os adolescentes mostram que o
sim também caminha para o mesmo fim.
Uma orientação
Para tentar avançar na discussão dos modos de viver juntos
adotados pelos adolescentes do CEIP, a Psicanálise nos indica que não há
uma medida universal que aponte uma saída para esta prática. Para tanto,
a resposta não comporta um dizer sim ou não como apresentado nas
vinhetas. A contemporaneidade nos mostra que as soluções universais que
propõem uma medida comum a todos não funcionam mais. Não é certo que
viver junto esteja desde sempre determinado. A indeterminação vem a ser
constitutiva do próprio laço social. (GUERRA, GARCIA, OTONI, 2007).
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E como construir laços sociais, em um espaço que é provisório,
com alta rotatividade de adolescentes e tempo de permanência curto,
no máximo 45 dias?
É preciso inventar a cada caso e é isso que a equipe do CEIP-SB
tem buscado nos encontros com esses adolescentes. Saber aproveitar
as oportunidades, os imprevistos, para intervir, utilizando-se das regras
sociais. Seja dizendo durante o almoço, no refeitório, que aquele que tossiu
fez isso por que estava doente e termos como resposta: “Tudo bem! É só
pedir licença”, ou acolhendo a sugestão de um adolescente durante uma
assembleia⁶ , que pede para escrevermos com eles regras de convívio para o
refeitório e sejam definidas outras penalidades que não sejam as chineladas.
E diante da rotatividade, propõe que estas regras sejam afixadas no refeitório
para que todos possam conhecer.
Frente à tentativa dos adolescentes em agredir ou fazer com que
a Instituição retire do convívio aqueles que cometeram atos de violência
sexual, atos contra criança, violência contra familiares, fazendo valer a
“Lei da Cadeia” a equipe do CEIP aponta que ali não se isola adolescente.
Acrescenta que estar acautelado em um Centro Socioeducativo implica
em convivência e que estes adolescentes, assim como qualquer outro que
esteja acautelado, serão julgados por uma única lei, ou seja, a Lei do Estatuto
da Criança e do Adolescente, afirmando que os Centros Socioeducativo se
orientam pelas regras Institucionais, como o regimento disciplinar, as regras
de convivência, criadas pelos adolescentes e mediadas pela Instituição e
principalmente pela lei que rege a criança e o adolescente – o ECA.
“Há que autorizar aos sujeitos a respeitar-se a si mesmos, não somente a pensar como
os que têm que padecer a interdição, senão que podem reconhecer-se na civilização.
Isto implica não abandoná-los, falar-lhes mais além da proibição, falar a esses jovens
que têm estas dificuldades para que possam suportar uma lei que proíbe, mas que
autoriza também outras coisas”. (LAURENT, 2008)

⁶ Assembleia é um espaço de conversa entre os adolescentes, o corpo diretivo e os representantes
da equipe de atendimento e de segurança socioeducativa, onde são discutidas questões
referentes ao funcionamento institucional, escutadas sugestões e definidos novos modos de
funcionamento da instituição.
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A prática nos ensina que o melhor a fazer nestes casos, quando
se estreita demais a relação com o semelhante, é dar um tempo, colocar
uma distância para que alguma diferença possa advir e apaziguar o sujeito. É
preciso abrir um tempo para inventar uma resposta inédita, fazer diferente.
(OTONI, 2008)
É preciso criar novos modos de conviver com o impossível de
suportar, modos que dispensem a violência. Instaurar um vazio em que
seja possível surgir cada caso à sua vez. Abrir espaço à palavra, como, por
exemplo: pedir licença, pedir desculpas quando “vacilar” ou mesmo poder
dizer que não querem agredir uns aos outros. “Marca, assim, a utopia de
uma readaptação perfeita onde bastaria que se encontrasse a medida mais
exata, a lei mais acabada – mais dura talvez, para se resguardar a cada um o
seu lugar.” (FERES, 2006)
Isso nos mostra que as saídas para a violência na civilização não
estão nas multiplicações das proibições, nas tolerâncias zero, nas penas de
morte, nos presídios e / ou nas penitenciárias de segurança máxima. Se uma
lei mais dura assegurasse os laços, as regras construídas pelos adolescentes
do CEIP não seriam transgredidas e, desta forma, não teríamos adolescentes
recebendo chineladas.
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Os impasses no trabalho
autora

com adolescentes autores
de ato infracional¹

Ludmilla Féres Faria²
Gostaria de parabenizar os autores dos dois textos apresentados
nesta mesa: “A atuação da equipe de segurança” e “Espaço sob Medida:
na medida de cada um”, pela forma como problematizaram pontos de
impasse no trabalho com os adolescentes em cumprimento das medidas
socioeducativas. O primeiro texto apresenta os impasses do procedimento
de gestão, ou seja, o que deve fazer o agente de segurança quando sua ação
não encontra previsão expressa ou objetiva. No segundo texto, a questão
recai sobre o trabalho com adolescentes psicóticos em cumprimento de
medida socioeducativa, “como intervir nestes casos?”. Ou seja, frente aos
limites apresentados pela prática, como intervir?
Um limite é o que demarca onde algo termina para começar outro.
Por exemplo, um limite territorial é uma linha imaginária que demarca onde
termina um país para começar outro, definindo assim os campos de atuação
de cada nação. No entanto, sabemos que, na prática, esses limites nunca
estão bem claros. Entre um espaço de atuação e outro encontramos as
chamadas zonas intermediárias ou limítrofes, espaços onde os campos de
intervenção não são claros. Essas zonas tornam-se lugares de conflitos em
muitas situações, apresentando-se como zonas obscuras³.
Os dois textos apresentados apontam para este impasse: o limite
imposto pela ausência de resposta objetiva. O trabalho na execução de
políticas públicas, muitas vezes, nos coloca frente a essas zonas, nas quais
não encontramos um saber que possa responder de forma clara e adequada
às intervenções. Dizemos que nesses casos estamos diante de situações que
fazem furo no saber.

¹ Trabalho apresentado no II Seminário Espaço sob Medida “Privar a liberdade, localizar a
responsabilidade”. Comentário dos textos “A atuação da equipe de segurança”, de Fabiano
Rabelo da Silva e Tatiane Evelin Cardoso Castro, e “Espaço sob medida: na medida de cada um”,
de Janaína Aretha Silva Dornas. Setembro de 2009.
² Diretora Geral do CEIP-SB.
³ Esta diferenciação é discutida por Nieves Soria em seu livro Confines de las psicosis: Teoria y
práctica.
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A forma como vamos lidar com essas zonas imprecisas é o que me
parece importante destacar. No caso da atuação da equipe de segurança,
podemos ter como solução apagar essas zonas criando novas regras que
as incluam, ou seja, não haveria nada que escapasse ao procedimento de
gestão. Nesse caso, teremos um conjunto noqual todo procedimento deve
estar contemplado. O não saber deve se transformar em saber, ou seja,
a cada impasse, uma nova regra de procedimento. Isso é o que podemos
chamar do espírito da técnica (Miller, 2006): o que se apresenta num dado
momento como sem resposta logo deixará de ser. A finalidade é construir
um procedimento que contenha todas as regras. Uma das consequências
dessa posição é que o que não cabe neste conjunto deve desaparecer.
No livro Teoria do Ordenamento Jurídico, Norberto Bobbio (1999),
aborda esse problema a partir de uma das características do ordenamento
jurídico, a completude. Por completude, ele afirma, “entende-se a
propriedade pela qual um ordenamento jurídico tem uma norma para
regular qualquer caso. E a falta de uma dessas normas denomina-se lacuna”
(p. 114). Um sistema é, portanto, completo quando não apresenta lacunas
e é considerado incompleto quando não compreende nem a norma que
proíbe certo comportamento, nem a norma que o permite. Segundo Bobbio,
em alguns ordenamentos jurídicos, como o italiano, a completude é uma
condição necessária para o funcionamento do sistema. Estes ordenamentos
são fundados sobre o dogma da completude.
Numa perspectiva contrária a esta, encontramos, segundo Bobbio,
a Escola do Direito livre, cujo principal alvo é o dogma da completude do
ordenamento jurídico. Os sustentadores desta escola afirmam que
o direito constituído está cheio de lacunas e, para preenchê-lo é necessário confiar
principalmente no poder criativo do juiz, ou seja, naquele que é chamamos a resolver
os infinitos casos que as relações sociais suscitam, além e fora de toda regra préconstituída (Bobbio, 1999, p. 123).

Teríamos, nesse caso, a incompletude do sistema e, como
consequência, a possibilidade de abertura para o poder criativo do legislador.
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Os críticos à Escola de Direito livre argumentavam que essa perspectiva
abria as portas ao arbítrio, ao caos e à anarquia. Para eles a completude não era um
mito, mas uma exigência de justiça; não era uma função inútil, mas uma defesa útil
de um dos valores supremos a que deve servir a ordem jurídica, a certeza”(Bobbio,
1999, p. 128).

Bobbio recorre as “diretrizes” para avançar nessa divergência entre
os juristas. A característica das diretrizes é:
traçam linhas gerais da ação a ser cumprida, mas deixam a determinação dos
particulares a quem as deve executar ou aplicar. Ou seja, a diretriz traça o fim que se
deve alcançar, mas confia a determinação dos meios aptos a procurar alcançar o fim à
livre escolha do executor (Bobbio, 1999, p. 144).

A partir deste ponto, podemos voltar à discussão dos dois
trabalhos. Como executar uma política pública de tal forma que nela existam
os limites, mas que também caiba as lacunas o não saber? Trata-se, de
início, de discernir o que são procedimentos, regras e normas, instrumentos
importantes na gestão das políticas, do que seriam as diretrizes ou os
princípios que orientam uma política. Para tanto, é fundamental que esses
regulamentos sejam tais que não ofusquem o surgimento do paradoxo, de
forma a fazer surgir o que não é homogêneo.
Temos, então, duas proposições frente à ausência de resposta: a
primeira, que aponta para uma necessidade de se construir um sistema que
não comporte os paradoxos, trata-se de encontrar uma resposta/solução
para tudo que surge como questão. A segunda é a tentativa de manter essa
tensão e percorrê-la de tal forma que algo de novo e criativo possa surgir.
Para tanto, não existe resposta pronta.
Na primeira proposição, encontramos o que é próprio do
procedimento burocrático, que se sustenta em um fazer que se sabe, quando
não se sabe. O objetivo da burocracia é evadir do que se está realmente
em jogo. Temos um discurso que se caracteriza por reduzir a tensão ao
nível mais baixo. Como o fim da política é “como viver juntos”, ou seja,
como tornar simultâneos e compatíveis os seres falantes, pode-se crer que
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só uma homogeneização positiva conseguiria isso. No entanto, a eficácia
desse processo só perdura enquanto não se manifestar o dispersante,
quando, então, o impossível de viver juntos, doravante recalcado, retornará,
de forma mais vigorosa.
Para opor-se à máquina homeostática (tensão zero) ou burocrática,
podemos propor, tal qual Jacques-Alain Miller (2006), o esforço de
recomeçar a partir do zero, de fazer tabula rasa. Ou seja, propomos pensar a
política a partir da manutenção do paradoxo, tal qual demonstrado nos dois
textos. Manter uma política a partir do paradoxo é poder interrogá-la, o que
contrapõe-se ao aborrecimento burocrático. Eis a função do pensar: indagar,
questionar. Sem isso produzimos a despolitização. O pensar é um anti, nos
diz Miller, mas é um anti como resistência e, não, como oposição, nem
como denúncia, já que denunciar reforça o denunciado. Por isso, a melhor
estratégia é a da cautela, que se antepõe à ignorância , à impotência, à
servidão e à soberba.
Pensar e perguntar-nos sobre nossas ações são requisitos que nos
permitem sair do campo dos semelhantes, do todos iguais, tão caro à burocracia.
Seria vão, no entanto, mantermos a pergunta se algo da conclusão não pudesse
se colocar. Então como concluir sobre o que insiste sem resposta? Milner,
em seu livro Os nomes indistintos (2006), afirma que as vias da conclusão só
aparentemente são dedutivas. Com efeito, na conclusão
trata-se de uma coisa bem diferente de uma seqüência continua, em que cada etapa
justificaria a seguinte e seria justificada pela anterior; muito pelo contrário o processo
é feito de instantes descontínuos. De forma a não produzirmos uma política de
condutas. Cada passo para a conclusão é separado do precedente por uma hiância,
a marcha é um acumulo de passos cuja ordem e finalidade só aparecem “no depois”.
(Milner, 2006, p. 90).

Ou seja, o que autoriza a conclusão frente ao impasse não é a regra
que vem dos procedimentos, mas a possibilidade de partir de uma pergunta.
Neste momento, estamos de fato frente a uma conclusão, na qual aquele
que conclui se autoriza por si mesmo. Esses pontos nos quais os limites não
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estão bem claros e os procedimentos faltam são momentos precisos para
que cada um possa, orientado pelos princípios das medidas socioeducativas,
concluir algo sobre sua função. Cada conclusão será, então, uma decisão,
porque tomada uma a uma.
Estamos na mesma vertente, do insubstituível ou da exceção, ao
pensar o caso. Um caso é o que cai fora do sistema, o que resiste a todo
agrupamento. No tratamento com o psicótico isto aparece de forma mais
contundente, já que o seu discurso veicula o novo de forma particular, fora
do código, detendo um saber todo.
Segundo o Código Penal, a condição de imputabilidade é um dos
elementos que configuram a culpabilidade. Esta, por sua vez, é um dado
para caracterizar o que seria um crime. Em caso de crime presume-se o
julgamento, a quantificação e a fixação individual da pena. Se há pena, há,
portanto, culpa. Em contrapartida, se a culpabilidade não se configura, não
há crime, e o acusado fica privado de responder pelo fato perante a Justiça.
Nesses casos os sujeitos são considerados inimputáveis e recebem uma
medida de segurança, para tratamento. Esses sujeitos são tidos na norma
jurídica como irresponsáveis e, diante disso, seus crimes são caracterizados
como inexistentes.
Os adolescentes, no entanto, são considerados, desde o Estatuto
da Criança e do Adolescente, como inimputáveis devido ao que se nomeia
“condição peculiar de desenvolvimento”. Ou seja, a inimputabilidade está
colocada desde o início pelo ECA e para todos os adolescentes. No entanto,
o fato de serem inimputáveis não significa que não respondem perante a
Justiça pelo ato infracional que cometeram. Ou seja, respondem penalmente
das condutas passíveis de serem caracterizadas como crime ou delito.
No que diz respeito ao portador de sofrimento mental, o ECA
destaca que “os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas
condições”. Dessa forma o Estatuto delimita o campo de atuação da equipe
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socioeducativa e o da saúde mental e, ainda, demarca que a psicose não
desresponsabiliza o adolescente de cumprir sua medida socioeducativa.
Tal qual apontado no texto “Na medida de cada um”, o sujeito é
sempre responsável pelo modo particular com que responde ou consente
com a norma. É, no entanto, fundamental que se construam “contornos
diferentes em especial para estes casos que extrapolam o padrão” (Dornas,
“Na medida de cada um”).
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Espaço sob Medida:
autora

Na medida de cada um¹

Janaína Aretha Silva Dornas²
Infinito Particular³
Eis o melhor e o pior de mim
O meu termômetro, o meu quilate
Vem, cara, me retrate
Não é impossível
Eu não sou difícil de ler
Faça sua parte
Eu sou daqui, eu não sou de Marte
Vem, cara, me repara
Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim
Só não se perca ao entrar
No meu infinito particular...

O Centro de Internação Provisionar- São Benedito (CEIP-SB)
recebe adolescentes de 12 a 18 anos que cometeram atos infracionais. A
partir de uma determinação judicial, esses adolescentes ficam acautelados,
aguardando uma audiência com o juiz. Durante esse intervalo, entre a
ocorrência do ato infracional e o momento da audiência, tenta-se colocar
em questão a relação do adolescente com o ato e a responsabilidade do
mesmo frente a isso. Há também o trabalho com adolescentes que acabaram
de receber a medida socioeducativas de internação e estão iniciando
o cumprimento desta.
Nesse contexto de responsabilização, faz-se necessário distinguir
a determinação judicial do assentimento subjetivo. No campo jurídico,
proferir uma sentença equivale a atribuir responsabilidade. Desse modo,
nossa sociedade, por meio “do Estado, com seu aparelho de ordenamento
jurídico, segundo a vontade do povo que o escolheu, através do seu conjunto
de normas escritas, cumpre a sua função de regulador social, imputando
¹ Texto apresentado no II Seminário Espaço sob Medida: “Privar a liberdade, localizar
a responsabilidade”..
³ Trabalhou como psicóloga voluntária no CEIP-SB e atualmente integra a equipe de supervisores.
Possui título de especialista em saúde mental.
³ Composição: Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carlinhos Brown.
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responsabilidades” (Morelli, 2001, p. 57-58). O Estatuto da Criança e do
Adolescente indica que as medidas socioeducativas sejam aplicadas caso
se verifique a prática de atos infracionais. Então, o Estado, ao aplicar as
medidas socioeducativas, está responsabilizando. Essa prática se dirige a
todos; portanto, funciona sob o ponto de vista coletivo.
Abordar o assentimento subjetivo, de modo geral, é considerar a
singularidade, para que cada adolescente signifique o seu ato e indique a
sua responsabilização e a sua medida. A prática ensina que o adolescente
pode passar pela medida sem assentir à mesma e sem, consequentemente,
cumpri-la de fato. Muitas vezes, ele cumpre com as normas e regras da
instituição, mas não vai de encontro ao ato cometido, não se retifica quanto
a este e não questiona sua escolha pela infração.
O atendimento técnico aposta na possibilidade do sujeito se
interrogar quanto ao ato praticado. Cada adolescente, ao construir sua
história, ao falar sobre o ato, indica que tratamento ele está dando às
suas dificuldades, já que cada sujeito trata seus problemas de uma forma
particular. Acreditar que o contexto social do indivíduo é o que determina
o ato ou acreditar que a determinação do juiz, por si só, é o que possibilita
um sujeito responsável, é conceber apenas o universal. Abordar o singular
de cada sujeito inclui ponderar os fatores sociais, mas, fundamentalmente,
localizar a posição do sujeito e, consequentemente, a sua escolha pela
infração. Não recuar ao trabalho com adolescentes autores de atos
infracionais é, sobretudo, se propor a escutar a resposta do sujeito pela via
do ato.
Trabalhar apostando na responsabilização do adolescente não é
tarefa fácil. Para tal é preciso um diálogo entre os profissionais envolvidos
no trabalho, uma transmissão sobre a esfera do singular, um manejo
com os regulamentos e as regras da instituição para que seja possível a
responsabilização do sujeito e não sejam apenas as regras pelas regras.
Em seguida encontramos, nesse texto, fragmentos de um caso de um
adolescente que, após ser acautelado provisoriamente no CEIP-SB, recebe a medida
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socioeducativa de internação. Após a sentença, um novo trabalho foi inaugurado,
visto que a medida não comporta prazo determinado e, sim, um período máximo
de três anos, o que difere do tempo do acautelamento provisório.
Desse modo, foi possível dar continuidade a uma investigação
sobre a causa do ato. Além do trabalho de responsabilização, nesse caso
nos deparamos com as especificidades do quadro clínico.
Davi, como chamarei o adolescente, tem 17 anos. Foi acautelado
provisoriamente no CEIP-SB pela prática de ato infracional semelhante ao
crime de roubo. Em sua trajetória infracional ele já cometeu atos análogos
aos tipos penais de ameaça, roubo em concurso de pessoas e outros furtos.
Devido a esses atos, já recebeu a medida socioeducativa de prestação de
serviço à comunidade e liberdade assistida; entretanto, ambas não foram
cumpridas. Posteriormente, ele foi sentenciado com a medida socioeducativa
de internação. Dessa forma, pondera-se que a privação à liberdade pode ser
um recurso para o trabalho de responsabilização com esse adolescente.
Recebeu também as medidas protetivas de tratamento para dependência
química e abrigamento. Além de não ter aderido a essas medidas, o
adolescente se envolveu em conflitos com os demais adolescentes que
frequentavam as instituições de tratamento e abrigamento e, por isso,
não pôde dar continuidade.
Davi diz que rouba para se sentir incluído. Indago sobre essa
afirmação e ele diz que, quando era criança, queria ser policial, porque se
identificava e queria ter fama como os mesmos. Depois, viu que “o bandido
tem mais fama e consegue ganhar da polícia”. Dessa maneira, quis ser
bandido. Diz que uma fisioterapeuta foi a sua casa, para tratar de seus avôs.
Então, ele admirou seu trabalho e, por isso, quis ser fisioterapeuta. Agora
que está acautelado, “me inspirei no juiz, nos advogados aqui. Quero ser
isso. Pode ser agente também. E, quando eu sair, quero voltar aqui, pode?
Pra dar meu testemunho”.
Ainda sobre o roubo, ele relata que,certa vez, ele e sua mãe
entraram em uma loja e ela lhe comprou um saco de balas. Mesmo assim,
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ele afirma que furtou uma bala. Sua mãe, já na rua, ao vê-lo abrir a bala, o
fez devolver. O dono da loja disse a ele que de uma bala ele poderia vir a
roubar um celular, um carro. “E aconteceu”, diz Davi.
Outro ponto relevante é que Davi, há quatro anos, percorre
a rede de atenção ao adolescente. Conselho Tutelar, CAPSI (Centro de
Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência), casas de recuperação
para dependentes químicos, hospitais, etc. Isso devido a atuações diversas,
como agredir pessoas ou animais sem motivos aparentes, tirar as calças em
público, fazer xixi em vasilhas, etc. Ele também, por vezes, tenta suicídio,
apresenta crises convulsivas e ataques.
Sobre essas crises, ele as nomeia, dizendo ter algumas “crises de
verdade” e outras “crises de mentira”. Os ataques, que ocorrem com maior
frequência, são respostas do adolescente, ao dizer que, por vezes, faz uso
disso para se proteger.
Tanto as crises convulsivas quanto os ataques se configuravam
como formas de o adolescente se apresentar.
Os ataques aconteciam de quatro a cinco vezes ao dia. Nestes,
caía no chão, se machucava, contorcia-se todo, gritava e punha sangue pelo
nariz e pela boca.
Após estes, era possível escutá-lo. Ele diz de impasses que o
embaraçam e antecederam as crises. “Se alguma coisa tá pra acontecer, se
alguém me incomoda, ou se passa um filme das coisas ruins que eu já fiz na
minha vida, aí acontece”. Ele afirma que, antes de ter uma crise, sente um
“aperto no peito”.
Devido à gravidade das crises convulsivas e dos ataques e apostando
na importância de uma referência de tratamento, que possibilite ao sujeito
certo apaziguamento dos seus sintomas e a construção de soluções
diferentes para suas questões, Davi foi encaminhado para o CEPAI (Centro
Psíquico da Adolescência e Infância).
Após avaliação médica, ele foi internado nessa instituição e lá
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ficou por volta de um mês. Após a internação, seu tratamento passou a
ser ambulatorial, sendo atendido por psicólogo e psiquiatra. No CEPAI o
adolescente estabeleceu vínculos com os profissionais e com os pacientes.
Ele também auxiliou estes últimos, pois os ajudava a desenhar e pintar,
assim como auxiliava os enfermeiros a medicá-los.
Nesse intervalo de tempo, o CEIP se preparou para acolher a
singularidade desse adolescente. Ocorreu uma reunião entre os profissionais
da unidade, na qual se avaliou que alguns casos necessitam de contornos
diferentes por extrapolarem o funcionamento de rotina; para tanto foram
estabelecidos alguns encaminhamentos para a condução do caso. Desse
modo, Davi retornou à unidade, e diferentes intervenções foram realizadas.
Além disso, a partir da indicação de Davi, definiu-se que ele
auxiliaria em algumas tarefas rotineiras da unidade, assim como nas oficinas
de arte, ensinando pintura aos adolescentes.
Outras intervenções foram construídas. Alguns agentes
socioeducativos, que acompanham o caso ou que possuem alguma
experiência na saúde, foram escolhidos para ficarem mais atentos ao
adolescente. Esses agentes passaram a ser uma referência para Davi, pois
ele começa a endereçar apelos aos mesmos. O adolescente que, diante do
impossível de suportar, caía com as crises e os ataques, passa a poder falar
sobre isso com os agentes, podendo abrir mão desse antigo recurso.
Assim sendo, as crises e os ataques cessam; no entanto, novas
atuações aparecem no lugar. Davi sai da dimensão do próprio corpo, com
as crises e os ataques, para o corpo do outro, já que passa a agredir os
adolescentes. Toda vez que cometia alguma agressão, ele pedia punições
severas, tais como dormir no chão, dormir na chuva. Ou até mesmo
procurava punir-se com tentativas de autoextermínio. Esse deslocamento
dos ataques para as agressões possibilitaram uma intervenção diferente.
Enquanto as crises apontavam para um limite do trabalho da equipe, já que
os profissionais só podiam intervir posteriormente a elas, com as agressões
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foi possível intervir durante as mesmas, evitando que estas acontecessem e
preservando a integridade física de Davi e dos demais adolescentes.
As intervenções eram realizadas a cada nova contingência, e os
efeitos das mesmas possibilitam uma nova amarração, um novo laço entre
Davi e a instituição. A orientação para as intervenções era a que o sujeito
indica; portanto, cada nova aposta é fundamentada pela fala do adolescente.
Além das atuações, Davi também se apresentava no CEIP, desde
um primeiro momento, com a frase: “eu fui fruto de um estupro”. Ele a
repete ao se apresentar à equipe técnica, aos agentes socioeducativos, aos
médicos, aos enfermeiros, à direção, etc. Nesses momentos, ele diz ser um
pecador, por ter nascido de um estupro. E, se é assim que ele se apresenta,
como filho de um estupro, esse é seu nome. Isso porque ele está identificado
diretamente com esse nome e com o pecado.
Ele localiza que, depois desse ocorrido, ele começou “a fazer
coisas erradas. Eu só fiz os outros sofrer. Minha mãe, meus avós, muita
gente”. Ao falar sobre isso, Davi refere-se ao Salmo 38 da Bíblia e diz:
“eu sou esse salmo”. A partir de então, solicito que ele leia esse salmo
no atendimento seguinte.
SALMOS 38 - Oração de um pecador arrependido
Senhor, não me reeprendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.
Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou. Não há
coisa sã na minha carne, por causa de sua cólera; nem há saúde nos meus ossos, por
causa do meu pecado.
Pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça; como carga
pesada excedem as minhas forças. As minhas chagas se tornam fétidas e purulentas,
por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando
o dia todo. Pois os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha
carne. Estou gasto e muito esmagado; dou rugidos por causa do desassossego do meu
coração (Bíblia Sagrada, 1982).

Davi sempre se refere a esse salmo, dizendo que fala sobre ele. E
que sempre se lembra do passado e não suporta, chegando a pensar ou a
tentar tirar a sua vida. Ele indica que lembrar-se do passado é uma das causas
de suas crises. Afirma que sempre causou sofrimento aos outros e chora.
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Quanto a “pensar no passado”, o adolescente afirma: “estou descartando
meu passado. Estou tirando as cartas. Carta por carta do meu passado”. E
quanto à sua chaga, palavra que ele mesmo destaca ao ler o salmo acima,
ela é o sofrimento que ele causou às outras pessoas e refere-se a esse lugar
que ele diz ocupar.
O adolescente afirma que, desde o encontro com sua origem,
“tudo desandou”. Com essa fala, ele localiza que ocorreu uma ruptura em
sua vida. Refiro-me aqui a uma hipótese de que nesse momento há um
desencadeamento de uma psicose. Isso porque é possível verificar que,
depois desse ocorrido, há uma mudança considerável na sua vida. Ou seja,
esta vinha de um jeito: ele frequentava a escola, tinha uma relação com os
vizinhos e com a família, não apresentava crises nem ataques. Depois de um
acontecimento imprevisto, tudo muda e não volta a ser como antes. Frisa-se
que não se trata de uma mudança de comportamento, mas, sim, de uma
ruptura que é indicada pelo sujeito.
Nesse momento, algo se transforma. Vários laços que ele estabelecia
com o mundo, por exemplo, com a escola, com a vizinhança e com a família se
rompem. Após isso, ele passa a estabelecer relações conflituosas com o mundo
e, sobretudo, relações distintas do modo que até então vinha se relacionando.
Sabemos que algumas situações na vida de qualquer pessoa podem
desamarrá-la, causar algumas rupturas de laços sociais, independentemente da
estrutura clínica. Mas, nesse caso, levanto a hipótese de que há um corte na
vida desse adolescente no momento em que ele se depara com a sua origem.
Seu mundo desaba e, para reconstituí-lo, começa do início. Ele reconstrói
sua história a partir da frase: “eu fui fruto de um estupro”; para tal, novas e
diferentes construções sobre a sua vida, nascimento, sexo, morte, se processam.
Ele passa a dar novos sentidos para os enigmas da vida.
Se há algo que a experiência clínica pode ensinar, é a importância
de um diagnóstico e a existência de estruturas clínicas. No entanto, essa
não é uma experiência exclusiva do psicólogo. Qualquer profissional, de
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qualquer área, tem que fazer um diagnóstico para prosseguir o seu trabalho.
O engenheiro faz um diagnóstico da área na qual irá construir; o dentista
faz um diagnóstico da arcada dentária do paciente, antes de intervir; o juiz,
antes de aplicar uma sentença, faz um diagnóstico de todas as circunstâncias
que permeiam o ato infracional; o médico faz um diagnóstico da etiologia da
doença, para iniciar um tratamento.
No diagnóstico clínico não se trata de avaliar o comportamento ou a
conduta, mas, sim, de localizar a posição de cada sujeito frente ao mundo. E,
ao escutá-lo, é possível ir além da conduta e do comportamento. Tratandose de diagnóstico, neste caso, levanta-se a hipótese de uma psicose. E por
que psicose?
Tal hipótese se fundamenta em alguns elementos. Há uma ruptura
na história de vida do adolescente, um corte que marca um antes e um
depois. Outro ponto diz dos fenômenos elementares, já que Davi diz ouvir
e ver pessoas. Ele diz conseguir ver a “fita” de sua vida e das pessoas, “pra
frente e pra trás”. Diz ter premonições e “sentir” as coisas. “Eu sinto. Eu
arrepio todo, dá um aperto no peito, aí parece que uma voz fala. Acontece o
que eu vejo, acontece o que eu escutei”.
Davi, recentemente, traz uma interpretação delirante, o que
também nos auxilia na hipótese diagnóstica. Ele afirma que se lembra de seu
nascimento e que este foi “chocante. Eu ficava olhando pra mão assim. Ela
era gordinha, os dedos quadradinhos, eu ficava observando a minha mão”.
Continua: “Ai eu tava deitado lá em casa e comecei a olhar pra minha mão,
igual quando eu era bebê. Eu falei pra minha mãe: olha mãe, igual quando
eu era bebê!”.
Outro elemento que chama a atenção são as agressões a si próprio
e aos outros. Estas ocorrem sem motivo aparente já que, quando Davi é
convocado a dizer sobre as mesmas, muitas vezes, o que ele aponta é
um vazio, uma ausência de justificativa. Em outros momentos justifica as
agressões porque escuta vozes que o injuriam.
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Na clínica constatamos que o sujeito nos ensina. Alfredo Zenoni
(2000) aponta que na clínica da psicose devemos acompanhar os sujeitos
nas elaborações do tratamento que eles mesmos colocam, sendo que é
preciso construir um trabalho feito por muitos, para que, nesse contexto, o
sujeito possa encontrar um tratamento.
Esse trabalho em rede é fundamental. Porém, só haverá efeito no
tratamento se houver uma orientação comum, e isso só é possível a partir
das construções de caso entre as referências de tratamento.
Podemos, então, perguntar-nos: o que este caso ensina ao
nosso trabalho no sistema socioeducativo? A partir do convite da
Superintendência de Gestão das Medidas de Privação de Liberdade para a
escrita sobre responsabilização, algumas questões se apresentam. O tema
responsabilidade, por si só, já nos convida à reflexão, já que orienta nosso
trabalho. É necessário acessar o sujeito para que o mesmo responda pelos
seus próprios atos. Para tal, a lei precisa ter uma incidência no singular de
cada adolescente.
Por exemplo, em alguns casos de psicose, o cometimento do ato
e a posterior sentença estabilizam o sujeito. Já outros indivíduos, como no
fragmento do caso acima, desestabilizam ou continuam desestabilizados,
mesmo após ter cometido atos e serem responsabilizados. Para ambas as
situações, por onde passa a responsabilização?
Davi diz: “eu já sei que eu roubei. O que eu estou fazendo aqui?”.
A intervenção, para esses casos, é dizer de uma lei na qual todos nós
estamos inseridos, possibilitando ao sujeito construir sua própria medida.
Ao apostar na responsabilização desse adolescente, foi possível escutar a
construção que ele faz sobre seus atos, assim como construções para além
dos seus atos. Isso indica que para esse adolescente pode ter ocorrido um
assentimento subjetivo.
“Então, deve-se dizer que não há nada a fazer? A nossa resposta provisória, é que é
impossível responder a isso universalmente. Teremos que buscar, em cada caso, as
possibilidades e os limites de nossas intervenções” (Alvarenga, 2001, p. 68).
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Nesse sentido, a articulação entre a rede de atendimento à saúde e
o centro socioeducativo não seria uma via possível para a responsabilização?
A primeira propiciaria um tratamento e uma estabilização do quadro clínico
e o segundo trabalharia as questões referentes ao ato infracional, tentando
localizar o que o leva a cometê-lo e quais outros recursos o sujeito pode
lançar mão, evitando assim as atuações infracionais.
São questões que abrem um espaço de conversa, de troca de
experiência e de possibilidades. Está lançado o convite para que possamos
refletir sobre nossa prática. E, para que possamos passar ao diálogo,
comecemos com mais uma poesia: “As reticências são os três primeiros
passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho...”
(Quintana)
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o progresso¹

Elaine Rocha Maciel²
“Não é preciso ter medo de pagar o preço de onde alguém se coloca. Cada vez que
alguém se coloca em um lugar, paga o preço. Não se trata, disse Lacan, de não entrar,
só se trata de saber o que se está disposto a sacrificar por certo objetivo, por certo
ato.(...) Não disse que é grátis. Não disse que não tem consequências.” (BRODSKY,
2002, p.22).

O Centro Socioeducativo de Justinópolis é uma unidade da
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas que executa a
medida de internação, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA. De acordo com a Lei “a internação constitui medida privativa de
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito
à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” (ECA, art. 121). Ela é
aplicada aos adolescentes que cometeram atos infracionais mediante grave
ameaça ou violência à pessoa ou devido ao cometimento de reiterados atos
infracionais ou por descumprimento de medida anteriormente imposta.
A medida de internação é um instituto jurídico excepcional em
torno do qual gira todo um sistema socioeducativo que tem como principal
desafio responder à seguinte pergunta: Como evitar a internação? Dentro
desta perspectiva, a medida de internação é o ponto central a partir do
qual se precisa pensar a prática das outras medidas, que poderiam ser
consideradas medidas alternativas à internação.
Sendo assim, a grande maioria dos adolescentes que recebe esta
medida encontrou-se com a justiça anteriormente e recebeu outra medida
judicial, tais como: prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida
ou semiliberdade. Porém, estas medidas tiveram limites no alcance de
seus efeitos, o que fez da privação de liberdade a única saída que restava.
Nos casos em que isso acontece, o Estado gerencia o encaminhamento

¹ Texto apresentado no Encontro do Espaço sob Medida de abril de 2008.
³ Diretora Geral do Centro Socioeducativo de Justinópolis de novembro de 2007 a abril de 2009.
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dos adolescentes para as várias unidades que possui. Entre elas, o Centro
Socioeducativo de Justinópolis.
Esta unidade, até meados de novembro de 2007, era gerida por
uma instituição religiosa, que, a partir do financiamento do Estado, tinha
total liberdade na definição do método de execução. Esta instituição
pregava uma filosofia em que a questão do ato infracional era deixada em
suspenso, ou seja, o ato infracional e os demais acontecimentos da vida do
adolescente antes de chegar até ali não interessavam, o que importava era
dali em diante. Era assim que começava o trabalho com os adolescentes
que chegavam à instituição por uma determinação judicial, devido à
transgressão da lei.
A Unidade era composta por quatro núcleos, cada um com
um número de alojamentos individuais onde os adolescentes ficavam
quando não estavam nas atividades. O método aplicado previa, durante o
cumprimento da medida, uma progressão entre os núcleos. O trabalho com
os adolescentes iniciava no núcleo chamado “pré acolhida”. Posteriormente,
eles iam para o núcleo “acolhida”, depois para o “compartilhar”, chegando
ao último nível, que era o “projeto de vida”.
Em cada um destes núcleos havia um tempo mínimo de permanência.
Além disso, algumas metas eram pré-estabelecidas pela instituição, que
avaliava quando os adolescentes deveriam progredir no cumprimento da
medida. Eles recebiam, em contrapartida, pelo seu comportamento, alguns
benefícios. O último núcleo “projeto de vida” era o que oferecia os maiores
benefícios. Os adolescentes que ali chegavam estavam na última etapa do
cumprimento da medida, estando prestes a serem desligados.
Quando o Centro passou a ser gerido pelo Estado, em novembro
de 2007, rompeu-se com a prática da progressão. Era preciso resgatar o
direito como orientador do trabalho e pensar o lugar do ato infracional no
cumprimento da medida. Neste momento, o saber é deslocado do lado da
instituição para o lado do adolescente, a fim de possibilitar, por meio da
palavra, a delimitação da existência do sujeito e o seu ponto de exceção,
localizando a utilidade de um saber sobre o ato que o levou a estar ali.
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Nesta época, o adolescente Vinícius se encontrava no que era
definido, até então, como a última etapa do cumprimento da medida, o núcleo
“projeto de vida”. Neste núcleo se via, com clareza, o efeito do adestramento
implicado no método utilizado. Vinícius tinha 18 anos, estava acautelado ali
desde novembro de 2006, cumprindo a medida de internação por tráfico
de drogas. Nesta época, Vinícius mantinha um bom comportamento, não
se envolvia em problemas dentro da Unidade, possuía o benefício de curso
externo, escola externa e saída ao final de semana. Acreditava que já havia
cumprido a medida a ele imputada e o desligamento era uma questão de
tempo. Todas as suas saídas eram, a seu ver, um benefício conquistado a
partir da progressão de sua medida e que não sofreria alteração.
Algo intrigava e chamava a atenção neste adolescente. Seu jeito
“nem aí”, sua falta de comprometimento e, principalmente, suas atuações
fora da Unidade, claramente direcionadas para o Centro, como no retorno
de uma de suas saídas, quando deixou para fazer uma ligação no orelhão em
frente ao portão da Unidade. Um funcionário, que se encontrava na portaria,
ouviu a sua conversa: “Hoje foi por pouco, os ‘homi’ bateram lá e quase
que me pegaram”. Ouvia-se e dizia-se muitas coisas a respeito de Vinícius,
menos questões referentes ao efeito da medida socioeducativa sobre ele.
Havia uma descrença no adolescente. Afirmava-se, até mesmo, que era um
“caso perdido”, não tinha jeito, principalmente diante do envolvimento de
outras pessoas da família com o tráfico.
Um fato possibilitou com que os profissionais do Centro
Socioeducativo se posicionassem e mudassem o destino de uma história
que parecia já pré-definida. Era uma sexta-feira, final da tarde. Sua saída
para passar o final de semana com a família acontecia no sábado pela
manhã. Sua mãe ligou para o Centro desesperada, dizendo que precisava
falar conosco, mas não poderia ser por telefone. Porém, adiantou que o seu
filho corria risco de morte e não poderia sair. Uma das irmãs de Vinícius,
que mora em outra cidade, também ligou dizendo: “Ele está envolvido com
‘coisas erradas’ e corre risco de morte na região onde mora.”.
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A direção, então, chamou o adolescente e o informou sobre a
preocupação de seus familiares. Em tom indiferente , ele respondeu: “Não
sei o porquê disso tudo. Não está acontecendo nada mesmo”. Dissemos que
não era possível ele sair naquele final de semana, enquanto as coisas não
fossem esclarecidas. Ele se desespera, diz que precisava sair de qualquer
forma. Pede, então, para avisar a namorada, por telefone, que não iria sair
no fim de semana . Consentimos. Não conseguiu falar com a namorada e
fez a ligação para a irmã, para que esta desse o recado. Porém, começou
a dar instruções para a irmã, em forma de códigos, dando a entender que
se tratava de repasse de dinheiro. A técnica que acompanhava a ligação,
então, interviu.
Na manhã do dia seguinte, conversamos com a mãe que demonstrou
muita preocupação, pois descobriu que o filho estava novamente vendendo
drogas. A irmã descobriu ainda que Vinícius, no final de semana anterior, havia
contraído uma dívida com um traficante, o que o colocara em risco de morte.
Dissemos à mãe que ele, provavelmente, naquele momento,
perderia o direito à saída no final de semana, pois, como ela mesma havia
dito, o filho ainda não demonstrava condições de lidar com aquela cota de
liberdade autorizada. Ela disse estar disposta a qualquer coisa para não ver
o filho num presídio ou morto.
Até o momento, Vinícius, não havia cumprido medida. O Juiz, a
partir dos ocorridos, proibiu as saídas de final de semana e privou-o de
estudar na escola na rede externa, passando a estudar na escola regular
dentro da unidade. Por um bom aproveitamento no curso no SENAI e por
considerarmos a relevante função que cumpria, sustentamos a permanência
dele neste curso, o que foi acatado pelo Juiz. Permaneceu indo diariamente
ao curso.
Na conversa com a direção da Unidade, ele admite o suposto
erro. “Só queria dar uma festa para minha filha”. Comunicamos, então,
as restrições de saída. Num primeiro momento, ele ficou muito nervoso,
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disse que conquistou estes benefícios com as progressões de Núcleos
e que não poderíamos retirá-los. Afirmamos que a autorização judicial
poderia ser suspensa a qualquer momento, caso demonstrasse que não
tinha capacidade de cumpri-la. Perguntou: “Mas, qual o problema? Eu já
assumi meu erro”. Dissemos: “O que está em questão não é assumir ou não
o erro.” Com estranhamento, afirmou: “Eu não fiz nada demais.” Surpresos,
questionamos: “Nada! Você cometeu um ato infracional, se encontra
ameaçado em decorrência deste ato, e diz que não é nada demais? ”
Respondeu: “Para vocês pode ser muito, mas pra mim é nada”. E completa:
“Eu não estou entendendo vocês. Eu não trago problemas aqui para dentro,
por que estão fazendo isso?” Respondemos: “Isso não é cumprir medida.”
Perguntou: “Como assim? Eu já falei: meus problemas eu deixo lá fora. Eu não
crio problemas pra vocês. O que é então cumprir medida?” Respondemos:
“Se comportar bem dentro da Unidade e continuar atuando lá fora não é
cumprir medida. Com isso não compactuaremos.”.
Antes desta intervenção, o posicionamento de Vinícius nos
atendimentos técnicos era de total indiferença, quase não falava e só se
preocupava em reivindicar o seu desligamento, afirmando que já possuía
todos os benefícios e que havia cumprido a medida. Uma medida em que a
instituição toma a seu cargo a definição do tempo e da forma de cumprimento
exime o adolescente de qualquer possibilidade de responsabilização e
excluiu qualquer viabilidade de exercício da liberdade, já que o saber e o
poder se colocam totalmente do lado da instituição.
Toda progressão é, por definição, institucional, já que só se pode
considerar que um indivíduo progrediu em relação à sua capacidade de
adequação a alguma referência externa e pré-existente a ele mesmo.
O progresso é sempre uma ordem, uma ordem da instituição para que o
sujeito se adeque a qualquer custo ao que está pré-estabelecido. O tempo da
medida, definido cronologicamente padroniza o cumprimento e, com isso,
desconsidera o ato em questão. Quando o ECA se orienta pela capacidade
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do adolescente de cumprir a medida, ele introduz na própria lei um ponto
de descontinuidade, um ponto em que o sujeito pode se apresentar fora de
qualquer referência à norma institucional. Somente aí podemos pensar a
responsabilização no lugar mesmo onde o sujeito tem condição de exercer
sua liberdade, mesmo numa medida de internação. Afinal, da posição do
sujeito, a instituição não saberia dar a última palavra.
Para pensar a responsabilização, precisamos levar em consideração
que mudar de posição implica que o sujeito surja renovado em outro lugar.
Passar de uma posição a outra implica não progressão, mas sim corte em
relação à posição anterior. É assim que o sujeito pode se introduzir no tempo
de sua própria medida, a partir do momento em que ele introduz uma
descontinuidade no tempo da instituição. O tempo é um fator operatório
da medida, no sentido em que a medida se define pela conjunção entre o
motivo da entrada do adolescente, o ato infracional e o que ele apresenta
como o ponto decisivo para a conclusão da sua medida.
Por outro lado, quando o ECA define a brevidade como princípio,
ele indica que a medida deve se finalizar o mais breve possível. E, para que
o adolescente se reposicione frente a sua responsabilidade, é preciso que a
instituição introduza a pressa como um operador lógico. Essa é a responsabilidade
da instituição: apressar o sujeito a se apresentar e a se introduzir no tempo de
sua própria medida. E esse foi o efeito alcançado pela instituição no caso de
Vinícius: um sujeito que muda de posição e se inclui no cumprimento de sua
medida que, até então, estava sob propriedade da instituição.
Nos atendimentos com a psicóloga da Unidade, depois da
intervenção, efeitos imediatos foram produzidos. Logo no primeiro
atendimento, apresenta-se angustiado e começa, pela primeira vez, a falar
sobre a escolha pelo crime e a questionar sobre o pai que gostaria de ser
para sua filha. A sua vida passa a ser tema nos atendimentos, começando a
tecer a sua história e a tentar localizar o momento da escolha pela prática
infracional e as consequências desta escolha.
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A partir das intervenções foi possível localizar para Vinícius o
verdadeiro sentido de se privar a liberdade e, com isso, ele pôde começar a
se questionar sobre a sua responsabilidade em relação a esta liberdade.
Nesse momento, não se trata simplesmente de atender ao que
acredita que a instituição espera dele, a fim de ter, em contrapartida, o
desligamento. Ele passa a se interrogar sobre o que é cumprir uma medida
socioeducativa. E o efeito disso sobre a instituição vem em seguida: a equipe
passa a acreditar no sentido da permanência de Vinícius na Unidade e não
mais o vê como um caso perdido.
Por outro lado, Vinícius, até então considerado bem comportado
dentro da unidade, passa a mostrar traços claros de inadequação ao contexto
institucional. O que, em um primeiro momento, parece um retrocesso no
cumprimento da medida, na verdade constitui o seu início. O momento em
que o sujeito consente em se apresentar, desinstitucionalizado , introduzindo
uma descontinuidade e a pergunta sobre o que, afinal, poderia definir a
conclusão da medida em seu caso.
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“Saídas temporárias, atividades externas”

Uma questão de garantias de direitos¹

autores

Katyúcia Murta Sampaio²
Maricélia Fernandes Martins³
Romário Camargos Dias⁴
1 | Introdução
É no contexto de acirradas discussões acerca do cumprimento
efetivo das garantias estabelecidas em lei ao adolescente autor de ato
infracional, levando-se em consideração o recente passado de transgressões
e abusos relativos ao atendimento institucional ao público em questão, que,
a todo momento, se repensa e reinterpreta a melhor maneira de executar
a medida socioeducativa. O assunto se coloca em voga nos frequentes
debates com enfoque nos Direitos Humanos, normativas nacionais e
internacionais como as Regras de Beijing, Constituição Federal, Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA e, mais recentemente, no Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo – SINASE.
Nesse ínterim, os Centros Socioeducativos, na busca do
fortalecimento da garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes
autores de ato infracional, executam a medida de internação de forma a
cercear qualquer prática ilegal e subumana de atendimento, buscando
deixar para trás subculturas repressivas e avassaladoras, que condicionavam
o adolescente não como sujeito de direitos e deveres, mas fortemente
estereotipados como delinquentes, mendigos e vadios, tratando-os de
forma extremamente violenta e desumana, com vias ao extermínio.
Para tanto, o trabalho socioeducativo nos Centros Socioeducativos
é permeado por princípios que delineiam o atendimento e a forma
¹ Texto apresentado no Espaço sob Medida regionalizado, realizado em Governador Valadares, no
dia 28 de outubro de 2009.
² Assistente Social. Especialista em Gestão Social – Faculdades Doctum / TO e Diretora de
Atendimento do Centro Socioeducativo São Cosme / Teófilo Otoni.
³ Advogada. Especialista em Gestão Pública e Ciências Penais – Fundação Educacional Nordeste
Mineiro, Univesidade Cândido Mendes e Universidade do Sul de Santa Catarina, respectivamente
e Diretora Geral do Centro Socioeducativo São Cosme / Teófilo Otoni.
⁴ Pedagogo – Unec. Diretor de Segurança do Centro Socioeducavo São Cosme / Teófilo Otoni.
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de execução do trabalho desenvolvido. Tais princípios constituem-se
primordialmente pelos preceitos do ECA e do SINASE, sendo que neste
artigo, as Saídas Temporárias e as Atividades Externas terão foco privilegiado
como dois dos campos de atuação do trabalho no Centro Socioeducativo
São Cosme / Teófilo Otoni. Vale ressaltar que tais saídas revelam a lógica da
incompletude institucional, bem como a necessidade de fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.
O presente artigo, no entanto, busca refletir acerca do cumprimento
da legislação em vigor tendo em vista o trabalho desenvolvido nos Centros
Socioeducativos, bem como no Centro Socioeducativo São Cosme e, em
especial, pontuar a função das saídas temporárias e atividades externas
concedidos aos adolescentes. Tal reflexão torna-se relevante considerando
que tal prática ainda é permeada por muitas dúvidas, discussões e debates
quanto aos critérios, aos riscos, aos benefícios, às funções, entre outros.
Para a concretização deste artigo, os procedimentos metodológicos
utilizados foram a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, sendo a
última possibilitada pela coleta de dados estatísticos da própria Unidade,
pelos efeitos do trabalho desenvolvido com os adolescentes colhidos pela
equipe socioeducativa. Para tanto, o artigo foi dividido em três partes, além
da presente introdução. A primeira parte reflete os princípios norteadores
do trabalho socioeducativo nas Unidades de atendimento ao adolescente
autor de ato infracional privado de liberdade. A segunda parte retrata a
realidade vivenciada no Centro Socioeducativo São Cosme de Teófilo Otoni,
ressaltando a realização das saídas temporárias e das atividades externas ao
adolescente em cumprimento da medida de internação, ressaltando seus
benefícios e riscos. Na terceira e última parte é discorrida as considerações
finais do artigo.
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2 | Princípios norteadores do trabalho nos centros socioeducativos
O tratamento dispensado ao adolescente autor de ato infracional
na maior parte do século XX era o mesmo para aqueles que eram vítimas de
maus tratos, “menores” abandonados, privados de alimentação adequada,
órfãos e mendigos, homogeneizando as diferenças a uma única categoria,
a da situação irregular. Vale acrescentar que apesar das diversas alterações
sofridas nos códigos no decorrer dos anos, o atendimento dispensado ao
adolescente autor de ato infracional continuava a agredir os seus direitos
fundamentais, no entanto, com novas roupagens.
É louvável pontuar que após tantas décadas, com a emergência
da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA, Lei Nº 8.069 de 1990, o atendimento dispensado ao adolescente
autor de ato infracional sofreu significativas mudanças no que concerne ao
aparato jurídico e ao atendimento propriamente dito. Quase 20 anos após a
implantação do ECA, muito se pensa e se discute no sentido do cumprimento
efetivo das garantias previstas em lei, ressaltando os direitos fundamentais
dos adolescentes privados de liberdade, bem como o direcionamento do
trabalho dentro dos Centros Socioeducativas.
Na busca de orientar e subsidiar o trabalho socioeducativo,
o SINASE reafirma a diretriz do ECA sobre a natureza pedagógica da
medida socioeducativa, ancorando também os preceitos dos Direitos
Humanos. É importante acrescentar que o SINASE, articulado com o
ECA, diferentemente do que propagam aqueles contrários às medidas
socioeducativas, cujo argumento é disseminar o falso ideário de que a lei é
permissiva e irresponsável, o Sistema Socioeducativo objetiva, entre outras
coisas, a responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado,
bem como possibilitar que os mesmos tenham garantidos os seus direitos
fundamentais.
Consoante ao SINASE, agregando valor e suporte às entidades
/ instituições que atendem ao público supracitado, surge no ano de 2006
o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças
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e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Caracterizado por
institucionalizar uma criança / adolescente apenas em última instância,
o Plano visa ao esforço de toda a sociedade e ao compromisso com uma
mudança cultural que atinge as relações familiares, as relações comunitárias
e as relações do Estado com a sociedade.
Quanto aos adolescentes autores de ato infracional, vale
ainda destacar que a medida socioeducativa de internação, apesar de
limitar a convivência cotidiana dos adolescentes com as suas famílias e
comunidades, não significa que estas são excluídas do processo pedagógico
do adolescente. Ao revés, a participação ativa da família e da comunidade
na medida socioeducativa é uma das diretrizes pedagógicas do atendimento
socioeducativo, que buscam a garantia de direitos fundamentais na execução
das medidas socioeducativas.
Os Centros Socioeducativos apresentam como objetivo executar
a medida socioeducativa de internação provisória, internação, sanção e
internação por prazo indeterminado, assegurando-lhes todos os direitos,
com vistas a oferecer atendimento adequado e de qualidade, exclusivamente
para adolescentes autores de ato infracional, em condições de dignidade e
eficácia, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude. Além disso,
a medida socioeducativa de internação tem por objetivo responsabilizar o
adolescente pelo ato infracional cometido.
Como anteriormente pontuado, o trabalho socioeducativo é
pautado, de forma geral, com vistas a responsabilizar o adolescente pelo ato
infracional praticado, tendo como cerne o respeito aos direitos do homem;
a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado pela promoção e
defesa de seus direitos; a prioridade absoluta; o respeito ao devido processo
legal; a excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento; a incolumidade, integridade física e segurança;
⁵ É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
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o respeito à capacidade do adolescente cumprir a medida e a incompletude
institucional. Também, em consonância com o disposto no Artigo 227⁵ da
Constituição Federal e no Artigo 4º⁶ do ECA, os Centros Socioeducativos
constroem seus trabalhos com foco na garantia dos direitos arrolados nestes
artigos, atentando para atividades e práticas que possibilitem a participação
dos adolescentes em oficina, cursos profissionalizantes, escola formal,
acesso à atividade religiosa, esportiva e de lazer, que são realizadas dentro e
fora da instituição, além de saídas temporárias⁷, atividades externas⁸, visitas
assistidas⁹, entre outros.
Nesse ínterim, é perceptível que o trabalho socioeducativo
desenvolvido nas Unidades de internação apresentara grandes avanços nos
últimos anos. Todavia, vale salientar, que a política socioeducativa ainda é
recente, e muito há o que se aprimorar e o que se discutir.
3 | A realidade do centro socioeducativo São Cosme
Inaugurado há pouco mais de quatro anos, o Centro Socioeducativo
São Cosme – Csesco – é uma unidade que faz parte da Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas – SUASE, sendo que o mesmo
tem capacidade de atendimento a 03 (três) adolescentes em acautelamento
provisório e a 27 (vinte e sete) adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação por tempo indeterminado. Importa registrar
que o Csesco abrange em seu atendimento, principalmente, os Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, perfazendo um montante de 16 (dezesseis)
comarcas, chegando a atender 108 (cento e oito) municípios.
⁶

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
⁷ São saídas ofertadas aos adolescentes, quando estes saem, desacompanhados de membros
da equipe da unidade, para visitar a família. Estas visitas têm como objetivo fortalecer os laços
familiares e comunitários.
⁸ São atividades ofertadas e organizadas pela unidade, realizadas em espaços e serviços da
cidade, para os adolescentes.
⁹ São atividades ofertadas e organizadas pela unidade, realizadas em espaços e serviços da
cidade, para os adolescentes.
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É válido acrescer que a política de atendimento socioeducativa
sofreu diversas alterações desde a inauguração do Csesco, sendo modeladas
e remodeladas as melhores formas de atendimento ao público adolescente
no decorrer dos anos. No entanto, ainda no embalo do inacabado, do saber
em construção, na rotina de atendimento do Centro Socioeducativo São
Cosme, buscando atender à legislação em vigor, são realizadas diversificadas
atividades extrainstitucionais, levando-se em consideração a incompletude
institucional e a melhor qualidade do atendimento.
Além das demais atividades realizadas dentro da Unidade, o Centro
Socioeducativo São Cosme evidencia práticas como as saídas temporárias
e as atividades externas aos adolescentes acautelados. Apesar da rede de
atendimento municipal ser ainda bastante limitada, são proporcionadas, em
parceria com as instituições locais, várias atividades em diversos serviços e
espaços da cidade.
Tais atividades estão em consonância com o disposto no artigo 121,
parágrafo primeiro, abaixo citado:
Art. 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. (grifo nosso)¹⁰

Ao que se refere às atividades externas, no Csesco é habitual
a prática de inserção dos adolescentes em cursos profissionalizantes
oferecidos pelo Senai e Centro de Educação Profissional – CEP e outrora nas
Organizações Não Governamentais APJ e Catalisa, bem como a participação
dos adolescentes em visitas assistidas, atividades religiosas, esportivas
e de lazer na comunidade, estreitando vínculos sociais e minimizando
preconceitos porventura atribuídos ao adolescente autor de ato infracional
e a institucionalização do adolescente.

¹⁰ BRASIL. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Secretaria Especial dos
Direitos Humanos – Brasília: Conanda, 2006.
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As saídas temporárias também fazem parte, a bastante tempo, da
rotina dos adolescentes da Unidade, constituindo espaço privilegiado de
interação social e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Espaço este de vivenciar e expor aquilo que realmente lhe é próprio,
demonstrando ou não os reflexos do (re) posicionamento em relação
ao ato infracional praticado. O período é variável, podendo chegar até
aproximadamente 15 (quinze) dias, por ocasião de férias escolares e a
frequência, até semanal ou, esporadicamente em feriado, consoante a
demanda do caso.
No que se refere à inserção em curso profissionalizante é levado em
consideração, principalmente, o interesse do adolescente pelo curso, o grau
de instrução e a idade do adolescente, sendo estes dois últimos, a partir de
critérios definidos pela instituição de ensino. Para a participação em alguma
instituição religiosa, é observada também o interesse e a opção religiosa do
adolescente. Para a realização destas atividades é avaliado se existe algum
tipo de risco para a vida do adolescente ao frequentar regiões específicas.
Insta consignar que os requisitos para a realização das saídas da
unidade apresentavam-se, antigamente, bastante rígidos e intransigentes.
Após discussões do corpo diretivo e restante da equipe socioeducativa, fez
surgir uma reformulação, de sorte, a extirpar critérios frios, engessados,
dando oportunidade para o estudo do “caso a caso”, do tratamento
desigual na medida da desigualdade verificada. Com efeito, a equipe não
se prende a tempo pré-definido de cumprimento de medida, percentual
de aproveitamento escolar, entre outros. Apesar destes critérios serem
considerados, não são determinantes, sendo observado sob o prisma da
capacidade do adolescente, do seu desenvolvimento, do contexto e da
necessidade desta intervenção no caso aferível em estudo de caso.
Vale registrar que, no ano de 2009, foi atendido um total de 64
(sessenta e quatro) adolescentes, considerando a rotatividade da unidade.
Foram realizadas 21 (vinte e um) visitas assistidas, 130 (cento e trinta) saídas
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temporárias e 1386 (um mil trezentos e oitenta e seis) atividades externas
no Centro Socioeducativo São Cosme. Nesse ínterim, 27 (vinte e sete)
adolescentes tiveram saídas sem acompanhamento e 55 (cinquenta e cinco)
de saídas com acompanhamento do agente de segurança socioeducativo.
No que se refere a estas saídas, foi contabilizada apenas 01 (uma) fuga em
visita assistida, sendo a primeira em mais de quatro anos nesta atividade.
Além disso, tivemos 03 (três) adolescentes que não retornaram das saídas
temporárias para visitarem seus familiares. Vale destacar que não houve
nenhuma fuga durante as saídas para curso de aprendizagem, esporte,
espiritualidade, cultura e lazer. Nesse diapasão, é notório que tais atividades
são proporcionalmente permeadas por grandes conquistas e riscos. No
entanto, o risco é comprovadamente intrínseco ao trabalho socioeducativo
e, com o apoio dos parceiros, as discussões tornam-se mais arraigadas de
sustentação e clareza.
A Promotoria de Justiça e o Juizado da Infância e Juventude de Teófilo
Otoni, além de sustentarem as saídas temporárias e as atividades externas, por
serem direitos dos adolescentes privados de liberdade, cumprindo, com isso, o
previsto em lei, também acreditam que este tipo de atividade é extremamente
benéfica para o cumprimento da medida. Ressaltam, ainda, que essa prática
tem surtido efeitos muito positivos para os adolescentes, além de oportunizar
o estreitamento dos laços familiares, lembrando que o caráter da medida não é
meramente punitivo, mas de socioeducação.
É louvável pontuar que, toda equipe, inclusive de segurança
socioeducativa, observaram os efeitos positivos colhidos com a prática das
saídas e atividades externas, localizando um grande avanço no que se refere
ao cumprimento da medida socioeducativa pelos adolescentes.
No entanto, com o advento das saídas temporárias, os adolescentes
demonstram uma maior perspectiva de futuro, pensando e planejando
uma vida diferente. Eles afirmam que a possibilidade de reverem a família,
podendo estar mais próximos, lhes traz mais tranquilidade, diminuindo a
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ansiedade causada por terem a liberdade privada. Destacam que o problema
é quando tem que despedir da família para voltar para o Centro, mas que
não vale a pena fugir, pois acabam ficando longe da família do mesmo jeito.
O exercício da liberdade, estando em cumprimento da medida
socioeducativa, possibilita momentos de reflexão, conforme afirmado por
um próprio adolescente: “comecei a pensar diferente, ver a cidade de outra
forma, em outro ritmo”. Outro ressalta que “o mais bacana é conquistar a
confiança, quando ninguém mais acredita que ela possa existir”.
4 | Considerações finais
O percurso de reflexão acerca das saídas temporárias e atividades
externas expostas no presente artigo evidenciam que o acirramento dos
debates no tratamento da questão se faz latente dentro de uma visão e
de um entendimento de que o cumprimento da medida socioeducativa se
dá dentro e fora do Centro Socioeducativo. Para que isso seja alcançado é
imprescindível à articulação com a família, com a rede de atendimento e
com os dispositivos da cidade e da comunidade.
Nesta perspectiva, a equipe socioeducativa entende que as
vantagens conquistadas, para o cumprimento da medida socioeducativa,
com as saídas e as atividades externas, são inegáveis. O que isso nos mostra
é que se torna cada vez mais evidente que os riscos fazem parte do trabalho
socioeducativo e que o maior risco não é o adolescente, ao voltar para
seio familiar, continuar atuando ou evadir, mas sim o de aprisionar-se na
impossibilidade do direito de poder fazer diferente.
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A família em
autores

questão¹

Cássia Machado Porto (relatora)²
Márcia Maria Silva Brandão (relatora)³
Camila Campos Botelho⁴
Renata Craviée Fonseca Mendonça⁵
Várias são as questões que nos interpelam no dia a dia de uma
instituição para jovens em conflito com a lei. Contudo, nos sentimos
convocadas para, neste Seminário, falarmos sobre as novas configurações
familiares, seus efeitos no sujeito contemporâneo e, principalmente, no
público com o qual trabalhamos.
É habitual escutarmos no senso comum as pessoas justificarem
o que leva esses adolescentes a escolherem o ato infracional enquanto
uma resposta: é o fato de serem frutos de famílias desestruturadas, uma
vez que se divulga na mídia, além de escutarmos, no encontro com esses
adolescentes, relatos de abandono familiar, ausência paterna, seja porque a
paternidade é desconhecida seja porque os pais estão presos, falecidos, são
usuários de drogas ou considerados ausentes de casa por causa do excesso
de trabalho.
Encontramos também adolescentes criados por avós, tias, vizinhos,
pelos irmãos mais velhos, diferentes gerações da mesma família dividindo o
mesmo espaço, e muitos relatos de adoções, formalizadas judicialmente ou
não. Enfim, são muitos os relatos que corroboram a crença social de que o
“problema” desses jovens são suas origens familiares.
¹ Relatório apresentado no II Seminário Espaço sob Medida “Privar a liberdade, localizar a
responsabilidade”, realizado pela SEDS, setembro de 2009.
² Psicóloga do CEIP São Benedito. Graduada pela PUC-MG, pós-graduada em “Psicanálise: teoria
e prática” pela Universidade FUMEC.
³ Bacharel em Serviço Social pela PUC-MG/Contagem, Pós-graduanda em “Sistema de Proteção
Social no Brasil: Seguridade Social e Trabalho” pelo Instituto de Educação Continuada (IEC), da
PUC-MG. Assistente Social da SEDS, lotada no CEIP São Benedito.
⁴ Psicóloga graduada pela PUC-MG, com formação em Psicanálise pelo Instituto de Psicanálise e
Saúde Mental de MG-EBP e Diretora Geral do CEIP São Benedito.
⁵ Psicóloga graduada pelo Unicentro Newton Paiva, especialista em “Psicanálise na Atualidade:
Contribuições de Freud e Lacan” e Diretora de Atendimento do CEIP São Benedito.
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Então, diante desses novos arranjos familiares, nos perguntamos
também qual a relação disso com o momento atual, chamando-nos a atenção
aqueles jovens que, ao serem convocados a falar sobre suas origens, seu
nascimento, infância e a própria adolescência, não apresentam nenhuma
história. Não há uma ficção sobre o seu lugar no desejo dos seus pais, não
sabem como seus pais se conheceram. Quando endereçamos essa pergunta
às mães, uma vez que são as mais frequentes nas visitas semanais desta
instituição, muitas optam por não tocar no assunto, marcando que há algo
de traumático nesses relacionamentos.
Merecem destaque, também, os casos das adoções, principalmente
as não legalizadas, nos quais parece não haver um rompimento com a família
biológica, dificultando para o sujeito sua localização no seio familiar.
Podemos supor, e vamos tentar problematizar ao longo desse
relatório, que o mundo contemporâneo tem apresentado uma nova lógica
sobre os modos de vida das pessoas. Modos contemporâneos de expressar
o mal-estar e inovadoras soluções para tratá-lo, o que acarreta algumas
consequências para a atual geração. Com isso, observamos, nos dias de hoje,
modificações extremamente significativas em vários aspectos do convívio
social e na mudança da relação com a autoridade, que produz efeitos nas
configurações de família.
A partir da práxis socioeducativa articulada com o direito,
consideramos relevante trazer as legislações e diretrizes do atendimento à
criança e ao adolescente referentes à família.
De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento às
Medidas Socioeducativas (SINASE), a família é fundamental no processo
socioeducativo. Embora as medidas socioeducativas restritivas de liberdade
imponham limites à convivência cotidiana dos adolescentes com seus
familiares, a participação destes é diretriz para o trabalho socioeducativo.
(SINASE, 2006, p. 49).
As famílias são consideradas, pelo Art. 227 da Constituição
Federal de 1988 e regulamentado pelo Art. 4º do Estatuto da Criança e
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Adolescente (ECA), como condição importante para a realização dos direitos
fundamentais do adolescente: direito à vida, saúde, liberdade, respeito,
dignidade, convivência familiar, educação, esporte, cultura e lazer.
O ECA tem como proposta trabalhar a organização familiar, por
meio dos mecanismos que poderão ser acionados através das medidas
de proteção determinadas no Art. 101 e medidas pertinentes aos pais ou
responsáveis, garantidas em seu Art.129.
Desse modo, a família é convocada a responsabilizar-se pelo
adolescente, acompanhando-o no seu processo de cumprimento da medida
socioeducativa, favorecendo sua autonomia, para que não sejam mais
necessárias intervenções diretas do Estado. Assim, pontua-se o conceito adotado
em relação à família disposto no Art. 25 do ECA “Entende-se por família natural
a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”.
Compartilha-se desse pensamento a definição de família, elencada na Política
Nacional da Assistência Social (PNAS/2004), na qual: “ [...] Estamos diante de
uma família quando encontramos um conjunto de pessoas que se acham unidas
por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade”.
Cabe ressaltar, conforme o Plano Nacional de Promoção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária,
a necessidade de se desmistificar um tipo ideal de família “natural” e
vislumbrar a diversidade de rearranjos familiares no contexto histórico,
social e cultural.
Essas legislações demonstram que não podemos falar de famílias
desestruturadas, pois aquilo que assim nomeamos é também um conceito
de família, o que por sua vez acaba por ampliá-lo. No entanto, considerar
as pessoas que se acham unidas por laços afetivos e ou de solidariedade
enquanto uma família é algo muito pouco apreensível. Contudo, destacamos
esse avanço da lei e podemos observar cada vez mais a existência de pessoas
reivindicando o direito de serem reconhecidas como tal.
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Frente a esse inapreensível, perguntamos o que seria uma
família e, assim, recorremos a uma definição que se encontra no texto
Os complexos familiares:
Entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel primordial na
transmissão da cultura [...] a família prevalece na primeira educação, na repressão
dos instintos, na aquisição da língua [...] ela preside os processos fundamentais do
desenvolvimento psíquico, preside esta organização das emoções [...] ela estabelece
desse modo, entre as gerações uma continuidade psíquica cuja causalidade é de
ordem mental (LACAN, 1985, p. 13).

Então, para a psicanálise, qualquer família, independentemente do
seu arranjo, vai ter que dar conta da transmissão da cultura, que não implica
simplesmente coisas ou bens que estão sendo transmitidos. A família
apresenta para a criança o mundo, a linguagem, e, a partir disso, é possível
também uma transmissão dos modos de se relacionar, da diferença entre o
homem e a mulher, assim como da diferença entre as gerações.
Do lado da criança, podemos pensar que sua tarefa é a de interpretar
essa transmissão, bem como a parceria que foi estabelecida entre seus pais,
para, dessa forma, construir seu posicionamento no mundo – o que aponta
para uma constituição subjetiva e única. Isso explica o fato de encontrarmos
em todas as famílias filhos com posicionamentos distintos frente à vida.
No entanto, observamos, em nossa prática, que a tarefa da criança
torna-se mais complexa quando essa parceria está rompida ou ausente,
pois em muitos casos o nascimento de uma criança refere-se a apenas um
encontro entre o casal, estando desde o nascimento colocada a separação
dos mesmos.
Nestas situações, o modo próprio ao pai, como homem, e à mãe,
como mulher, apresentam-se isolados, o que não favorece a apreensão
de um desejo do casal em jogo, dificultando à criança a construção de seu
posicionamento no mundo. Essa dificuldade não é sem consequências
e localizamos tal questão em nossa prática: os adolescentes trazem
sintomas graves, toxicomania, agitação excessiva, apatia do desejo e os atos
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infracionais. Escolhem sintomas em suas vertentes negativas, que não fazem
laço social.
O embaraço de um sujeito com sua adoção
Vinícius, 15 anos, chega ao CEIP São Benedito para responder
pelo envolvimento com o tráfico de drogas e ali, posteriormente, inicia o
cumprimento da medida socioeducativa de internação. Ao ser convocado
sobre o que o trouxe aqui, o adolescente responde a essa questão falando
sobre sua família.
Com muita dificuldade, relata ter sido adotado aos dois anos de
idade. Menciona que, anteriormente ao seu acautelamento, residia com a
família adotiva, a qual é composta pelo pai, mãe e três irmãs. Diz manter
uma relação de conflito com o grupo familiar. Segundo o adolescente, as
irmãs não tinham “humildade”, referindo-se a ele sem nenhum pudor como
“adotado”, ao que ele reagia com atuações. Vinícius dizia com tristeza que
elas não podiam dizer isso, pois ele “não tinha culpa de ser adotado”.
Além disso, aparece também no seu relato a família biológica, à
qual ele remete o motivo de seu envolvimento com as drogas. “Sinto muito
a falta da droga, é como se fosse igual à comida, meu corpo pede. Quando
nasci, o médico disse que eu tinha droga no sangue, tive que usar Gadernal
para limpar o sangue. Meu pai verdadeiro usava droga, ele e minha mãe!”.
Vinícius trazia na sua fala um destino marcado, como se não
pudesse fazer diferente, uma herança que carregaria de sua família biológica.
A orientação para esse caso se constituiu em vacilar essas nomeações, às
quais Vinícius encontrava-se alienado – a um filho biológico de usuários de
drogas só resta a droga.
Manifestava nos atendimentos algumas nomeações impostas
pelo Outro, de ser um “drogado, adotado, marginal e traficante”, o que
parecia deixá-lo sem saída, uma vez que ele não consegue localizar na
família adotiva uma referência que o auxilie a vacilar tais nomeações. Pelo
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contrário, o pai adotivo também entende a atuação infracional de Vinícius
como algo ligado à família biológica. Entende que esse envolvimento referese à “(...) frustração de ser adotado, para a gente ter dó dele, e que tudo
que o pai biológico dele faz, ele também faz: usar droga, praticar crime,
virar mendigo. Isso é genética”. Isso reforça o caminho que Vinícius parecia
indicar: escolher, como saída, o pior do pai biológico, um sintoma que lhe
causa a ruptura com o Outro social. Considerando que fazer vacilar esses
determinismos genéticos não se tratava de uma orientação exclusiva para os
atendimentos com Vinícius, o pai é convidado para uma entrevista. E, nesse
encontro, a psicóloga localiza para esse pai que a escolha pela droga e pelos
atos infracionais não são determinados pela genética. E, além disso, este era
seu filho, o qual ele demonstrava muito desejo em adotar.
Sobre sua origem e histórias acerca de sua filiação, o que o
adolescente nos conta é que “a mulher me pôs no mundo e não deu conta
de criar. Bebia demais, ela e meu pai, me deram pros outros. Um dia o João
(pai adotivo) foi lá, ele sempre quis ter um filho homem, e me pegou”. Na
fala do pai, acerca dos motivos que o levou a adotar um filho, enfatiza que,
desde a sua adolescência, ele pensava em: “escrever um livro, plantar uma
árvore e adotar um filho!”, algo que dividia com a própria mãe. No entanto,
este desejo inicialmente colocado não é sustentado pelo pai quando aparece
algo que remete o jovem à sua família biológica.
Já do lado do adolescente, encontramos um sujeito com
dificuldades de se localizar no desejo desses pais, demonstrando um
volume de informações com as quais não consegue se apropriar e criar uma
referência que possibilite a construção de um sintoma que faça laço. Pois
na história de Vinícius temos, de um lado, sua família biológica, onde ele
interpretou que sua mãe o colocou no mundo e não deu conta de criar e que
sua vida seria marcada por determinismo genético. No outro lado, temos
sua família adotiva, marcada pelo desejo de um pai por um filho homem,
porém endereçado à sua mãe e, não, à sua esposa. Além disso, trata-se
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de uma mãe adotiva que aparece como alguém que não possui um desejo
orientado para sua família, marido e filhos, permanecendo a maior parte do
seu tempo fora de casa, ausente de sua família.
Diferentemente dos casos de ausência de um par parental, o
caso de Vinícius nos aponta a presença de duas referências de família, a
biológica, com a qual não foi possível um rompimento, e a adotiva, na qual
tem dificuldades com o significante adoção. De sua posição, destaca-se a
manutenção de um posicionamento de também não adotar essa família,
desligando-se da mesma ao escolher as ruas como moradia. Diante de tal
contexto, identificamos que ofertar a possibilidade da fala a este sujeito
permitiu deslocamentos.
Com o decorrer dos atendimentos, Vinícius, num primeiro
momento, dizia que os conflitos ocorridos na sua casa eram pelo fato de as
irmãs humilharem-no chamando-o de “adotado”; posteriormente passa a
localizar que os conflitos presentes na família acontecem indiferentemente
a sua posição de adotado. Chamá-lo de adotado não significava que as irmãs
não o reconhecessem como membro da família, mas sim buscavam uma
forma de insultá-lo. Além disso, as irmãs também brigavam e se insultavam –
insultos tão graves quanto aos referidos a ele. Chega também a afirmar que
os conflitos na família eram brigas de irmãos.
No período de permanência de Vinícius neste Centro, foi possível
perceber que o fato de verbalizar seus impasses permitiu-lhe organizar o
cumprimento da medida, pois localizamos que a atuação infracional de
Vinícius responde à falta de uma referência única e orientadora, o que tem
como efeito para esse sujeito uma desorientação subjetiva.
Vinícius não sabia a que responder, como criar um sintoma que
pudesse enlaçá-lo à vida. Importante mencionar que, quando o adolescente
consegue nomear e organizar o lugar de cada membro familiar, ele se
distancia e pode produzir, além disso, o seu lugar. Ainda cabe mencionar que
o resgate da família adotiva e sua implicação no cumprimento da medida
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somente foi possível a partir do momento em que o adolescente faz esse
movimento de convocá-los como sendo sua família.
As intervenções vinham no sentido de retificar a posição de alienação
desse sujeito, e, a partir disso, Vinícius consegue até mesmo construir algo de
seu interesse, referindo-se a um curso profissionalizante, o qual o confrontaria
à circulação pela cidade, mas, desta vez, de outra forma. Manifestou o interesse
pelo curso de telemarketing. Para justificar, trouxe um ponto referente à família
adotiva, dizendo que uma de suas irmãs havia feito o curso e sempre comentava
disso em casa, constituindo um tema de conversa da família. Ademais, procurou,
na escrita, uma maneira de se apresentar na instituição e, com isso, construir
um lugar próprio, reposicionando-se e fazendo um uso particular de um traço
referente ao pai adotivo.
Estas questões foram pensadas pela equipe como um movimento
desse sujeito tentar incluir-se em sua família adotiva, buscando um ponto
de identificação e de filiação. Posteriormente, inicia outro processo: o de
mandar presentes feitos por ele às irmãs, demonstrando uma retificação
também em sua forma de demandar amor, ao que foi respondido por uma
delas com uma visita semanal.
Como dissemos no início, no CEIP os adolescentes são convidados
a iniciarem o cumprimento de sua medida socioeducativa de internação, ao
que eles concluem em um centro socioeducativo de internação propriamente
dito. Nesse tempo de permanência no CEIP localizamos e apostamos que
o cumprimento da medida socioeducativa de Vinícius deverá ter como fio
condutor a questão: “Que lugar ocupo no desejo do Outro?”, ou seja, que
ele possa se dedicar a construir algo que diga de suas origens, criar para isso
uma ficção única capaz de orientá-lo, e fornecer também uma localização na
família. Pensamos que isso tem a ver com o que foi possível identificar em
sua entrada, pois esse era o tema eleito por ele nos atendimentos.
Diante do exposto, nossa intenção é transmitir que, no encontro
com cada adolescente, uma história nova se apresenta, com os pontos
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enigmáticos sobre sua origem, existência e sexualidade. E que possamos,
diante dos jovens com dificuldade em contar suas histórias, orientá-los
nessa construção, uma vez que essa história não é de um único autor – ela é
compartilhada com os pais –, mas cabe a cada sujeito com os recursos que
lhe são ofertados construir sua ficção, seu romance familiar.
Diante da questão: Qual a finalidade de incluir a família no cumprimento
da medida socioeducativa? Indicamos que essa inclusão se dará pelo discurso,
pela presença em algumas intervenções, mas sempre alertados de que não se
trata de salvarmos as famílias, porque o que interessa é, principalmente, o que
o adolescente interpretou do que lhe foi transmitido.
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Num país com imensas desigualdades e contradições, a educação
se apresenta como um fator de esperança e transformação para a sociedade,
não apenas permitindo o acesso ao conhecimento, mas também propiciando
condições para que o indivíduo construa sua cidadania. Falar de cidadania é
falar da igualdade de oportunidades entre as pessoas.
A construção da cidadania exige transformações profundas na
sociedade e mudanças de paradigmas a partir de uma visão ético política.
A vivência da cidadania pelo adolescente autor de ato infracional
é muita vezes limitada, tanto no que concerne aos deveres quanto aos
direitos. Um exemplo que elucida esse contexto refere-se à relação desses
adolescentes com a escola onde, muitas vezes, o dever e o direito de estudar
são desrespeitados.
Políticas educacionais vigentes asseguram o acesso e tentam
viabilizar a permanência dos alunos na escola, na tentativa de diminuir
a repetência e a evasão. No entanto, essas políticas não conseguem
democratizar uma educação de qualidade numa sociedade que “reafirma”
a miséria e a exclusão. A escola passa a cristalizar ainda mais a questão
da exclusão, legitimando as desigualdades sociais. Ela se torna seletiva
e excludente a partir do momento em que desconhece a diversidade de
cultura, de saberes e experiências dos alunos e aceita como fato irreversível
ser do aluno e da família a responsabilidade exclusiva do fracasso escolar.
Um número considerável de adolescentes autores de ato infracional
chega à internação com o histórico de afastamento da escola, por abandono ou
¹ Barachel em Matemática pela UNI- BH, pós graduada em Psicopedagogia pela IESDE
Inteleigência Educacional em Sistema de Ensino e em Matemática pela UNI-BH ; Coordenadora
da escola do Cead.
² Bacharel em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; especialista em
Psicologia Humanista; pós-graduada em Educação Social pela UNISAL/CAMPINAS; mestre em
Administração Pública com ênfase em Gestão de Políticas Sociais; diretora geral do Centro de
Atendimento ao Adolescente.
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expulsão (camuflada), fato esse que reforça, inicialmente, nesses adolescentes
uma relação desimplicada com a escola do Centro Socioeducativo.
Muitas vezes as relações sociais e de educação vivenciadas por
esses adolescentes na escola são limitadas e não possibilitam oportunidades
singulares de interação e inclusão. Dessa maneira amplia-se o fosso dos
estigmas promotores desses processos de exclusão, aprofundando um
outro processo de segregação: o preconceito.
As amarras que os adolescentes autores de ato infracional trazem para
a escola são muitas. Na maioria das vezes, estão afastados da escola há muito
tempo, dão pouco valor aos estudos, têm pouca crença na sua capacidade de
aprender e não acreditam na possibilidade de ter sucesso na escola.
Nesse sentido, o trabalho de educar nos centros socioeducativos
também deve ter como foco a modificação do modelo de escola que esses
adolescentes têm internalizado, da qual não se sentem parte e que, por isso,
tentam desvalorizá-la. Esse trabalho deve expressar o conceito de sociedade
inclusiva, aquela que não elege, classifica ou segrega indivíduos, mas que
modifica seu ambiente, atividades e estruturas para tornar-se acessível.
Para transformar a escola seletista, excludente e segregadora numa
escola para todos, torna-se necessário revisitar padrões de ensino, ressignificar
práticas pedagógicas, entender a escola como um espaço em construção, criar
um ambiente formador de valores, contar com profissionais comprometidos
consigo mesmos e com o outro e capazes de educar para a diversidade, conviver
com o diferente, apresentar propostas de ações que possam constituir-se em fio
condutor de mudanças e entender a escola como aliada na formação integral do
aluno, principalmente, nas situações adversas.
A partir da crítica da escola seletiva e excludente, deve-se
buscar novos paradigmas para a educação e que essa possa trazer
em seu bojo a defesa de uma concepção diferenciada de escola e de
aprendizagem. O processo é singular e deve ser construído tendo em vista a
heterogeneidade e a diversidade.
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Esse é um trabalho árduo e desafiador. A maior dificuldade está em lidar
com as diferenças, garantindo o princípio da igualdade de oportunidade
de acesso ao conhecimento, há muito acumulado pela sociedade, a todos
os educandos. Quando são estabelecidos critérios de pertencimento e
não pertencimento a uma faixa de moralidade, passamos a avaliar sujeitos
conforme os parâmetros pré-definidos. A presente análise pode ser
referenciada no pensamento foucaltiano sobre o poder e o controle, evidente
nos discursos políticos e pedagógicos. Foucault, na análise da instituição
escola, concebe-a como síntese de uma sociedade onde está em jogo na
microfísica do poder a construção da governabilidade desses espaços,
mudando apenas os fatores e a correlação de forças que se atualizam nas
situações concretas.
“(...) a partir do momento em que há uma relação de poder, há uma possibilidade
de resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar
sua dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa.”
(Foucault 2.003 p. 241)

Reafirma-se que é preciso mudar os paradigmas e reconstruir novos
olhares, mas é principalmente importante, para que se efetive a inclusão,
o acolhimento do aluno e a responsabilização dele pelo seu processo de
construção de conhecimento. A acolhida pode possibilitar a criação de
vínculos que pode levar a responsabilização do adolescente com a escola.
Nesse sentido, a escola também deve ser um espaço onde
o adolescente possa desenvolver e / ou exercitar suas capacidades
/ potencialidades, responsabilidades, a valorização de si mesmo e a
socialização no grupo de convivência. É preciso acreditar e evidenciar as
potencialidades individuais e coletivas dos alunos. É necessário trabalhar
projetos que desenvolvam capacidades e identidades positivas, trabalhar
a confiança, a responsabilidade e a participação, acreditando na sua
capacidade de superar dificuldades e ter sucesso na escola.
Portanto um outro desafio que se apresenta como um ponto nesse
artigo para além da reforma institucional da escola relaciona-se com as
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dificuldades que os adolescentes têm para se reconhecerem autores de sua
produção, já que têm pouca crença na sua capacidade de aprender e não
acreditam que sua capacidade pensante possa produzir bons resultados. É
preciso então favorecer a esses adolescentes algo de reconhecimento de
sua autoria³.
Quando a escola possibilita um verdadeiro diálogo estimulante
de relações produtoras de conhecimento, o aluno consegue se sentir
reconhecido e incluído, com algo a oferecer. Quando a escola ignora ou
desqualifica o saber que o aluno traz reforça o sentimento de exclusão e não
pertencimento desse aluno. É como se a escola não pudesse ser integrada
às suas vidas, o que ali aprendessem não pudesse ser utilizado no dia a dia.
E com essa escola, à margem de suas vidas, os adolescentes acham que
não podem contar.
A autora Alicia Fernandez na busca da integração da escola com a
vida dos alunos, inclui a família desses no processo educacional. A autora
trata de uma pesquisa com famílias, que ela chama de facilitadoras da
aprendizagem ou facilitadoras da autoria de pensamento. Nessas famílias
as diferenças de idias são respeitadas e o perguntar / pesquisar / buscar é
incentivado. A escola, nesse contexto, deve se apresentar também como
facilitadora da aprendizagem e da autoria de pensamento.
“...pensar, autorizar-se a pensar supõe autorizar-se a mudar a realidade
circundante, a questionar aquilo que está a transformá-la, a incluir modificações.”
(Fernandez, 2.001: 176).
“...aprender é a-prender, ou seja, não-prender, des-prender e desprender-se... para
aprender requer-se um quantum de liberdade; ... liberdade supõe responsabilidade, a
qual anda junta com a autonomia.” (Fernandez, 2.001:34)

Infere-se a partir dessas ponderações que o ser humano precisa
ser “livre” para se educar. Quando os adolescentes se percebem como seres
pensantes e autores da sua história e com possibilidades de sucesso, eles
também se autorizam a fazer escolhas, se individualizando e deixando de
acompanhar o que foi “determinado” pelo grupo. O “ser capaz”, “ser autor”
³ A autoria é definida por Alícia Fernandez, 2001 como “um processo, ato de produzir sentidos e
de reconhecimento de si mesmo como protagonista ou participante de tal produção”.
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acarreta um encontro com a responsabilidade.
“Quando outro dirige o meu andar, não perguntará porque escolhi esse caminho.
Se escolho e até construo o meu próprio caminho ao andar, necessitarei explicar e
explicar-me o porquê.” (Fernandez, 2.001 : 34)

Muitas vezes a aceitação e a vivência de padrões determinados pelo
grupo é uma forma dos adolescentes não assumirem a sua identidade e não
sofrerem com suas dificuldades e mazelas. É comum os adolescentes autores
de ato infracional terem uma enorme necessidade de reconhecimento,
embora tentem disfarçar isso. Têm necessidade de sentir que estão sendo
respeitados e valorizados; requerem exclusividade de atenção e demonstram
um sentimento de não pertencimento, de estar fora, ocasionado pelo outro,
retratados na expressão que usam frequentemente “você está me tirando”.
As amarras que trazem para a escola foram construídas
durante anos de repetência, rejeição e exclusão. Essas amarras limitam a
criatividade, a espontaneidade, a criticidade, a autoestima e a capacidade
de demonstrar afeto e valorização do outro. A baixa autoestima produziu a
crença da incapacidade de produzir, aprender, transpor limites e ter sucesso.
É necessário trabalhar com os adolescentes para além do respeito aos
limites estabelecidos. Tão importante quanto ajudá-los a respeitar os limites
do outro é ajudá-los a transpor os limites que impedem o seu crescimento.
Reconhecer e evidenciar as potencialidades dos adolescentes,
trabalhando suas dificuldades e capacidade de superação, criar um
ambiente formador de valores buscando o exercício das virtudes, para
além do cumprimento dos limites estabelecidos, são formas de ajudá-los
a assumir a autoria de pensar, de criar, de mudar a realidade circundante
e, consequentemente, levá-los à responsabilização e à capacidade de fazer
escolhas positivas.
Enfim “...a educação é condição sine qua non do crescimento, ela
leva a criança a identificar os limites e a instrumentalizá-la para superálos”. (Taille,2002) Aquele que procura superar-se, fazer melhor, transpor, na
medida do possível, seus próprios limites, costuma viver melhor consigo
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mesmo e com os outros.
Conclui-se a partir dos pontos apresentados no presente artigo que
é importante transformar / reformar as relações no interior da instituição
escola, porém, sem esquecer do foco dessa instituição que é o aluno,
sujeito dessa relação. “Não se pode reformar instituições sem reformar
mentes, mas não se pode reformar mentes sem reformar instituições.”
(Morin, 2006: 99 )
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Rap das Medidas
compositor

Socioeducativas

Cristiano Ricardo Silva
Tudo, tudo começou com apenas uma advertência,
não teve paciência, não teve obediência,
não respeitou papai e mamãe; eles queriam o seu bem.
Não fazia parte dos seus planos reparar seus danos,
prestar serviço um dia à comunidade,
faltou com a verdade; a responsabilidade;
já dizia a Sabotagem a vida do crime não é pra ninguém.
Ai, lembra quando a mãe dizia:
filho, saia dessa vida,
se não Valéria vai te dar outra medida,
semiliberdade ou liberdade assistida, quem sabe?
Quando a mãe falou foi de coração,
não queria ver você recebendo uma sanção.
Mas você não deu ouvido, preferiu a correria,
trocou sua família, voltou pro mundão a colar com os irmãos.
Há, há, há, há. Chegou a internação.
Quando a mãe falou, não deu ouvido; disse que parasse com esta tema;
agora aprenda com o sistema, o sistema socioeducativo.
O ECA não é nenhum problema, basta ler o que está escrito.
Quando a mãe falou, não deu ouvido;
eu acho que o problema está contigo. (Refrão)
A vida boa é trabalhar, é estudar, é namorar, é malhar,
é poder andar em qualquer lugar; seja onde for,
se na favela rolar um futebol, quem sabe até dançar um James Brown.
A vida louca só lhe trouxe prejuízo; a correria aumentou seus inimigos.
Lembra do passado, lá no juizado?
Ficou meio embassado; quem estava do seu lado? Cadê os seus amigos?
Há, há, há, há. Quem está errado?

¹ Raper de grande prestígio nacional.
² Dra. Valéria Rodrigues – Juiza titular da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte.
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Quando a mãe falou, não deu ouvido; disse que parasse com esta tema;
agora aprenda com o sistema, o sistema socioeducativo.
O ECA não é nenhum problema basta ler o que está escrito.
Quando a mãe falou não deu ouvido;
eu acho que o problema está contigo. (Refrão)
Em outros raps eu já dizia palavras tão importantes,
coisas como o amor, o carinho, a compreensão e a compaixão.
Agente Cris 24 Horas, sempre pregando a paz.
Adolescentes, pessoas tão importantes, não são rivais;
se com Deus está difícil, sem ele se torna completamente impossível;
quem falou para vocês que iria ser fácil?
Ah, eu sei, se colar com Deus, assim fica mais fácil.
E aí Cris, como é que eu vou viver?
O quê ? Sem sony, ciclone, nike, reebok, adidas, rap e funk.
Para com isso, rapaz, nada disso é tão importante
se comparado com a sua família.
Família é tudo, o resto fica para depois,
na simplicidade, na humildade, que prevalece, que fortalece,
simplesmente como o feijão com arroz.
A sua vida não é uma partida de play 2.

³ Criador original da música: Rap das Medidas Socioeducativas, que foi desenvolvida no ano de
2008, inspirada nas vivências dos adolescentes envolvidos em atos infracionais, como aqueles
que passaram e passam pelo CEIP SÃO BENEDITO.
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