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Apresentação 

 
 

O objetivo de garantir segurança e 
promover a sensação de segurança é o desafio 

e o foco da política de defesa social em Minas Gerais. 
Desde 2003, a concepção dessa política no Estado parte de uma 
leitura integrada e abrangente da segurança pública: nossos 
esforços se iniciam com programas de prevenção social à 
criminalidade, como o Mediação de Conflitos e o premiado Fica 
Vivo. Atuamos de forma decisiva na integração das organizações 
policiais, melhorando o fluxo de informações e articulando a 
atuação operacional conjunta, com foco, principalmente, nos 
índices de homicídios. Além disso, estamos humanizando e 
modernizando o sistema prisional, com a construção de novas 
unidades e com elevados investimentos para que os presos 
possam trabalhar e estudar enquanto cumprem sua pena. 
Assumimos, recentemente, a coordenação da política sobre 
drogas, com ações importantes na prevenção e no tratamento dos 
usuários. Na gestão da política socioeducativa, constituímos um 
sistema que hoje é referência nacional no atendimento aos 
adolescentes. Articular esse conjunto integral de políticas é a 
função em que empregamos nossos melhores esforços. 
 
A prioridade que o Governo Estadual confere ao atendimento às 
medidas socioeducativas é facilmente observada pela evolução 
histórica recente. Em 2003, contávamos com 12 unidades de 
internação e internação provisória, com capacidade para pouco 
mais de 420 adolescentes, concentradas, em sua grande maioria, 
em Belo Horizonte e região metropolitana. Atualmente, já 
contamos com 32 unidades de privação e restrição de liberdade 
nos municípios de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Sete 
Lagoas, Montes Claros, Pirapora, Teófilo Otoni, Governador 
Valadares, Divinópolis, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Patos 
de Minas, Muriaé e Patrocínio, perfazendo o total de 1.255 vagas. 
 



A partir de 2007, outro avanço se destaca: as medidas em meio 
aberto. Nesse momento, o Estado criou, na estrutura da 
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase), 
uma Superintendência específica para Gestão das Medidas em Meio 
Aberto e Semiliberdade (SGAS).  Com base nessa reestruturação, a 
Suase objetiva, além de executar – diretamente ou por meio de 
parcerias – as medidas de semiliberdade e internação, investir na 
interlocução junto aos municípios para a criação de alternativas à 
privação de liberdade, tais como as medidas de prestação de serviços 
à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA). Pretende, também, 
desenvolver e fomentar pesquisas e análises que possam subsidiar as 
políticas de prevenção e atendimento socioeducativo e buscar uma 
aproximação com o sistema de justiça, visando à celeridade e 
otimização do procedimento de apuração do ato infracional. 
 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida de 
internação deveria ser utilizada para o atendimento apenas dos 
casos mais graves. Assim, medidas em meio aberto têm um 
papel-chave, pois se adequam melhor à proporcionalidade do ato 
infracional e permitem o cumprimento da medida mais próximo à 
família do adolescente. Com esse propósito, trabalhamos 
intensamente na expansão do meio aberto. Até 2006, não havia 
vagas em medida em meio aberto apoiadas pelo Estado; hoje 
temos 1.830 vagas apoiadas e fomentadas pelo Governo Estadual.  
 
Além da ampliação do número de vagas, o Estado concentrou-se 
na melhoria da qualidade do atendimento ao adolescente autor de 
ato infracional, bem como na especialização e capacitação das 
equipes que trabalham diariamente com os adolescentes. Esse 
trabalho tem impacto positivo sobre nossos indicadores, pois, 
com o atendimento mais qualificado, cada vez mais adolescentes 
internados estão frequentando a escola formal – todas as unidades 
possuem escolas, cursos profissionalizantes e oficinas de arte, 
cultura e lazer. Do total de adolescentes, 99% estão matriculados 
no ensino formal, 98% estão inseridos em oficinas (atividades 
culturais, esportivas e de lazer) e 39% formaram-se em cursos 
profissionalizantes. 
 



Outro importante avanço na política socioeducativa foi a criação 
do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato 
Infracional (CIA-BH). A desarticulação entre os órgãos 
responsáveis pelo atendimento inicial ao adolescente infrator tinha 
como consequência um grande lapso temporal entre a prática do 
ato infracional e a intervenção da justiça, tornando-se, na maioria 
das vezes, ineficaz a aplicação de qualquer medida. Para reduzir 
esse fato, o CIA foi criado com o objetivo de conjugar esforços dos 
operadores do sistema de justiça da infância e juventude 
provenientes das Polícias Civil e Militar, do Ministério Público, da 
Suase, da Defensoria Pública, do serviço de apoio técnico do 
poder judiciário e da magistratura afeta à criança e ao 
adolescente. Essa integração promoveu a diminuição do custo de 
acesso à justiça e a maior agilidade e presteza no atendimento ao 
adolescente. Antes da criação do CIA na capital, dados da justiça 
da infância e juventude apontavam que cerca de 60% dos autores 
de atos infracionais apreendidos pela polícia, depois de liberados, 
sob a condição de comparecimento à audiência judicial, 
descumpriam a determinação, acarretando um sentimento de 
impunidade tanto para a sociedade quanto para eles. Hoje o 
comparecimento é muito maior, já que quase 90% dos 
adolescentes têm a audiência realizada em até uma semana. Essa 
iniciativa será expandida para Juiz de Fora, Uberlândia, Montes 
Claros e Governador Valadares, já com recursos garantidos.  
 
Esses avanços no atendimento às medidas socioeducativas 
colocam Minas numa posição de destaque. Temos recebido 
comitivas para conhecer o trabalho realizado neste Estado, como 
foi o caso da comitiva internacional da Unicef, em que 
parlamentares da República Oriental do Uruguai escolheram o 
Estado de Minas Gerais para fundamentar a discussão nacional 
sobre o tema no país. Também nos visitaram representantes de 
estados como Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso e Rio de 
Janeiro. O interesse desses diversos agentes demonstra a 
experiência exitosa do Estado no atendimento socioeducativo, 
reforçando que temos alcançado significativos avanços junto aos 
adolescentes, segundo os eixos principiológicos e metodológicos 
elencados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 



Os debates e discussões contidos neste livro são um exemplo do 

investimento em formação e gestão do conhecimento 

numa área em que Minas tem-se tornado referência e 

na qual o Brasil precisa de exemplos. 
 
 
 

Dr. Rômulo de Carvalho Ferraz 
Secretário de Estado de Defesa Social 
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Introdução 

 
 

O panorama do sistema socioeducativo em 

Minas Gerais aponta para um aprimoramento notório 
e, sobretudo, desejado na execução das medidas socioeducativas 

nos últimos dez anos. A contextualização desses avanços deve ser 
colocada em perspectiva em face de três desafios preponderantes, 
que eu nomearia como estrutural, metodológico e político.  
 
O primeiro, e notadamente o mais visível, refere-se à necessidade 
premente de expansão do acolhimento socioeducativo, com base 
em uma política conscienciosa que vise, de forma equilibrada, 
tanto ao acréscimo de unidades de internação e semiliberdade 
quanto ao fomento de vagas para as medidas em meio aberto. O 
insistente déficit desse acolhimento no Estado, ainda que tenha 
recuado frente aos investimentos maciços dos últimos anos, põe 
em xeque a confiabilidade nas virtudes educativas das 
intervenções institucionais ao mesmo tempo em que mina o 
potencial simbólico do discurso normativo à origem e atuante em 
tais intervenções.  
 
Por desafio metodológico, entende-se a importância de que a 
transdisciplinaridade se firme como condutora da atuação das 
equipes de atendimento socioeducativo, evitando abordagens 
insulares que comprometam uma visão global e multifacetada do 
sujeito. Os eixos que o próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente elege – não por acaso – para a atenção socioeducativa 
(família, escolarização, profissionalização, pertença 
sociocomunitária, saúde, cultura, esporte, lazer) assinalam as 
diferentes esferas em que o adolescente infrator inscreve e matiza 
sua história individual, fruto do encontro entre a necessidade de 
trocas relacionais e os processos de diferenciação entre ele e seu 
meio.  
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Em terceiro lugar, embora figure em um patamar máximo de 
exigência e alarme, nomeio o desafio político, consistente em 
garantir uma abordagem socioeducativa específica e efetiva, que 
não se deixe assimilar a um conjunto de medidas de gestão do 
passivo de políticas sociais que a precedem ou que deveriam 
precedê-la. A confusão entre medida socioeducativa e assistência 
é moeda corrente no cenário socioeducativo brasileiro e não 
contribui para delinear os limites de uma intervenção judicial 
imposta, cujos traços são os da reeducação e os da reparação, 
mas também os da desaprovação.  
 
A breve análise do perfil sociodemográfico do adolescente infrator 
é, nesse sentido, desencorajante: em sua maioria oriundos de 
famílias de baixa renda, esses adolescentes conhecem 
precariamente o ensino fundamental e encontram, na filiação ao 
tráfico de drogas, uma tentação imponente e, via de regra, 
certeira. Esses fatores, aliados globalmente à decadência dos 
sistemas tradicionais de regulação social, como famílias e escolas, 
compõem o quadro do que se optou chamar delinquência “de 
exclusão”1 – no qual se insere mais de 90% do público de 
socioeducandos mineiros e brasileiros.2 Tal delinquência, o nome 
é preciso, ao se diferenciar de outros tipos, como a delinquência 
“de iniciação” ou “patológica”, impõe o somatório de esforços 
continuados e intersetoriais, que devem comungar, por exemplo, 
políticas sociais de acesso à cidadania ampla, de prevenção de 
conflitos, de atendimento socioeducativo e de fomento ao primeiro 
emprego. 
 

                                                
1 GARAPON, A. e SALAS, D. La justice des mineurs, Évolution d’un modèle. 
Paris : Bruylant-L.G.D.J, 1995. p. 54 e s. 
2 Informações coincidentes entre as publicações: MINAS GERAIS. 
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas. Boletim Suase: 
Edição especial CIA-BH, Belo Horizonte, Ano 4, n. 17, 2011. Disponível 
em: 
<https://www.seds.mg.gov.br/images/seds_docs/boletim%20especial%2
0cia-bh%20final.pdf> e CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Panorama 
Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação, 
Programa Justiça Juvenil. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2012.  
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Poderíamos, ainda, evocar um quarto desafio, comum a todos os 
acolhimentos socioeducativos nacionais e aqui contemplado pela 
experiência mineira: a necessidade de análise crítica para 
aperfeiçoamento da prática. Os textos apresentados neste volume 
condensam, assim, a tentativa laboriosa e tão rica de, a partir da 
prática efetiva de unidades e equipes, convocar diferentes olhares, 
sejam internos ou externos ao sistema, visando à qualificação da 
abordagem socioeducativa. Organizados em quatro blocos 
distintos de análise, tais textos oferecem um panorama amplo das 
principais questões que perpassam o tratamento do adolescente 
infrator no Brasil, ao mesmo tempo em que elencam reflexões 
sobre o modus operandi das próprias medidas socioeducativas.  
 
Em um primeiro bloco, o desenvolvimento histórico e 
principiológico do modelo socioeducativo brasileiro é passado em 
revista. As mudanças sociais aceleradas pelas quais o país passou 
desde a década de 1950 são, assim, evocadas por Michel Misse 
como estando à origem de uma “acumulação social da violência”, 
característica do nosso público de socioeducandos. Sinal dos 
tempos, tal público, outrora circunscrito à “doutrina da situação 
irregular”, passa a ser objeto e, ao mesmo tempo, sujeito de 
políticas integrais de cuidado e proteção, cujos princípios são, 
dentre outros, o da brevidade, assim como assinalado por João 
Batista da Costa Saraiva; o da pessoa em desenvolvimento, 
conforme o registro de Mário Volpi; e, ainda, o da 
responsabilização e da necessidade de um atendimento 
individualizado, tal como descrito por Mariana Furtado Vidigal e 
Fábio Silvestre da Silva. 
 
Em seguida, o estudo adentra o terreno delicado das políticas 
públicas para a juventude infratora, em que elaborações 
sofisticadas das legislações menoristas (Paulo Artur Malvasi cita a 
recém-promulgada lei do Sinase e sua ambição participativa) 
chocam-se com uma visão tutelar ainda extremamente arraigada. 
Esse bloco tematiza, ainda, outros tópicos de contraste, tais como 
o delineamento (inevitável?) da política socioeducativa na seara da 
segurança pública, assim como defendido por Luís Flávio Sapori, e 
a necessidade de experimentação – e, por que não, de ousadia? –, 
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visando a uma mudança substantiva na maneira como 
tradicionalmente se encaram os atos de delinquência, conforme o 
que é proposto por Glória Diogenes. Na conclusão da seção, 
Carolina Proietti Imura e Cláudio Lobenwein Resende se valem do 
exitoso sistema de monitoramento da política socioeducativa 
desenvolvido em Minas Gerais a fim de demonstrarem a 
importância do mesmo não apenas para a coleta ou 
sistematização de dados, mas como instrumento efetivo de gestão 
e reflexão em torno da política pública socioeducativa. 
 
Em um terceiro bloco, a questão da inimputabilidade penal é 
trazida à baila pela crítica de Emílio García Méndez, que, com 
base na expressão “involução autoritária”, por ele cunhada, 
denuncia a “retórica da reação” a que cedem inúmeros países 
latino-americanos, não somente ao apostarem na diminuição da 
idade da imputabilidade, mas também ao prepararem 
caladamente o desmonte do sistema de garantias construído até 
então para assegurar a excepcionalidade da privação de liberdade. 
Em um texto importante, Maria José Gontijo Salum lembra, por 
seu turno, o caráter punitivo do sistema socioeducativo em 
resposta à suposta e errônea tese sobre a “irresponsabilidade” do 
adolescente infrator. 
 
Para concluir o volume, Elaine Rocha Maciel descreve o que se 
tornou uma particularidade da execução da medida socioeducativa 
de internação em Minas Gerais, ao investir na privação de 
liberdade, concentrada, sobretudo, em seu viés de “liberdade” e 
não unicamente de “privação”. Nesse contexto, os números 
mineiros se confirmam pelos índices nacionais, apontados pelo 
Conselho Nacional de Justiça: o grau de “fechamento” do sistema 
está longe de representar um baixo número de fugas ou evasões,3 
deixando margem a uma execução diferenciada das medidas de 
privação de liberdade. Nos textos que seguem, Isabel da Silva 
Kahn Marin traz a oportuna reflexão sobre o lugar da família no 

                                                
3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Panorama Nacional: A Execução das 
Medidas Socioeducativas de Internação, Programa Justiça Juvenil. 
Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2012. 146p. 
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itinerário de responsabilização do adolescente infrator, ao 
ponderar sobre os limites de sua atuação frente ao complexo e 
mutante arcabouço de dilemas que a contemporaneidade 
inaugura; enquanto Lisley Schlens Braun apresenta os principais 
desafios e funções das intervenções do campo da saúde na seara 
socioeducativa. 
 

Assim apresentado, este volume lança ao leitor um convite à 

reflexão sobre o sistema socioeducativo, terreno em 

que os desafios e dificuldades se sucedem e o 

não desperdício da experiência se faz tão vital 

quanto o exercício da tolerância.  
 
Boa leitura. 
 
 
 

Camila Silva Nicácio 
Subsecretária de Atendimento às Medidas Socioeducativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Conferência de abertura 
 

Juventudes e conflitos urbanos:  
uma análise pelo viés da  

acumulação social de violência 
 

Michel Misse4	    
 
 

Há mais ou menos uns 20 anos, um importante 

sociólogo de São Paulo me perguntou: “O que foi que 

aconteceu com o Rio? Como é que o Rio de Janeiro chegou à 
atual situação, de tanta violência?” A pergunta estava focada no 
Rio de Janeiro, mas sabíamos que havia uma mudança que estava 
acontecendo, um pouco mais, um pouco menos, em todo o país. E 
é exatamente a respeito destas perguntas – O que foi que 
aconteceu? Qual foi a mudança? Como podemos explicá-la? E 
como podemos enfrentar os resultados, os efeitos adversos dessa 
mudança? – que eu gostaria de tratar aqui. 
 
Naturalmente, terei pouco tempo para tratar aqui de um tema 
extremamente complexo, que exigiria muito mais para ser 
apresentado. Mas me esforçarei em resumir as questões, porque 
considero que é importante que façamos essa reflexão. Afinal, 
estamos, quase sempre, trabalhando em situações imediatas, 
pressionados a responder a demandas imediatas, a problemas 
imediatos, seja como administradores, como operadores de 
diferentes áreas do Estado, seja como professores, como 
                                                
4 Professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia 
e Chefe do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ); Coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, 
Conflitos e Violência Urbana e autor de vários livros e artigos científicos 
sobre os Conflitos Urbanos, Criminalidade e Justiça, publicados no Brasil 
e no exterior. Doutor em Sociologia; Pesquisador do Conselho Nacional do 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. 
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pesquisadores. Não importa qual a posição que ocupemos, nós, 
que lidamos com as questões de que trata este seminário,  
estamos sempre trabalhando em situações muito concretas, muito 
duras, muito específicas. Raramente temos tempo para parar e 
pensar de forma mais atenta, de forma mais abrangente, o que 
nós estamos fazendo no nosso dia a dia. É certo que seminários 
como este abrem a oportunidade para pararmos um pouco e 
pensarmos.  
 
Mas pensarmos o quê? Pensarmos respostas para a pergunta que 
esse sociólogo de São Paulo me fez há mais de 20 anos: o que foi 
que aconteceu? No caso, “o que foi que aconteceu com o Rio de 
Janeiro?” Evidentemente, a questão não é apenas com o Rio de 
Janeiro. O que foi que aconteceu com o país? Afinal, qual era a 
imagem que se tinha do Brasil nos anos 1950 e 1960, senão a de 
um país sem grandes catástrofes naturais, um país que nunca teve 
uma guerra civil, um país onde até mesmo evitava-se o conflito, 
um país que muitas vezes era descrito como um país cordato, 
pacífico? A pergunta, portanto, referia-se a isto – o que foi que 
aconteceu? 
 
O Brasil, desde os anos 1980, vem apresentando as mais altas 
taxas de violência cotidiana do planeta. Então, a pergunta que 
esse sociólogo fazia se dirigia exatamente a isso. No caso, ele se 
perguntava sobre o Rio de Janeiro, porque foi no Rio que o 
problema ganhou visibilidade pela primeira vez, antes de outras 
cidades, antes de outras regiões do país.   
 
É muito comum, por exemplo, generalizarmos e falarmos às vezes 
do Rio, como se tudo que acontecesse no Rio acontecesse 
exatamente da mesma maneira no resto do país, o que não é 
verdade. Mas é preciso reconhecer que há um processo de 
migração da violência para diferentes espaços sociais brasileiros 
que é bastante complexo e bastante estranho. Posso dar um 
exemplo: há uns poucos anos, diria uns quatro, cinco anos, fui 
fazer uma palestra em João Pessoa, na Paraíba, e me lembro de 
que abri a palestra comentando a surpresa de ter sido chamado 
para falar sobre violência num estado que apresentava baixíssimas 



 19 

taxas de violência. João Pessoa, naquela época, apresentava taxas 
normais de homicídios, normais no sentido de serem comuns a 
outras cidades do mesmo tamanho e mesmo grau de 
desenvolvimento de outros países. Isso há pouco mais de cinco 
anos. Maceió, a capital de Alagoas, também apresentava taxas 
extremamente baixas nessa época. Salvador, há oito anos, quando 
lá fui para fazer uma palestra a convite da Assembleia Legislativa, 
apresentava taxas baixíssimas de violência, ainda que se 
desconfiasse da qualidade dos dados da polícia. Pois, hoje, 
Salvador, João Pessoa e Maceió apresentam elevadas taxas de 
homicídios e de outros crimes violentos.  
 
Como é que isso foi possível? A pergunta que esse sociólogo me 
fez a respeito do Rio de Janeiro vale agora também para essas 
outras cidades e para muitas outras que passam pelo mesmo 
processo. Estive há uns três meses em Maceió e comecei a 
palestra fazendo estas perguntas: o que foi que aconteceu com 
Maceió? O que foi que aconteceu com Salvador? O que foi que 
aconteceu com João Pessoa?  
 
Em compensação, temos outra pergunta, essa muito mais 
otimista, que é aquela que se faz sobre o que foi que aconteceu 
com São Paulo. Em São Paulo as taxas de homicídio estão caindo 
de forma extraordinária. O que foi que aconteceu com Belo 
Horizonte? Aqui também houve uma queda registrada nas taxas de 
homicídios e de outras violências. O que está acontecendo no Rio 
de Janeiro? No Rio também está havendo uma queda nas taxas de 
homicídio.  
 
Então, a pergunta sobre o que está acontecendo busca a 
compreensão de processos sociais, que ora fazem aumentar a 
nossa sensação de insegurança na vida cotidiana, ora, ao 
contrário, produzem resultados inversos, em que os indicadores 
de violência diminuem consistentemente. Supõe-se que a 
resposta, tanto para um caso quanto para o outro, deva referir-se 
aos mesmos fatores, os que explicam o aumento e os que 
explicam a queda da violência. Compreender esses fatores é muito 
difícil, muito complexo. 
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Quais são os fatores da violência? A violência não é só a violência 
física, aquela violência de cujo sentido ninguém duvida, a violência 
à mão armada, por exemplo, a violência que quer derrubar o 
outro. Mas essa não é a única forma de violência, há também a 
violência moral, a violência da humilhação, a violência do 
esculacho, a violência da corrupção, a violência em que alguém é 
posto numa posição de ter que aceitar coisas que não aceitaria 
não fosse por essa violência. A violência, assim, pode ser definida 
como aquilo que nos obriga a fazer algo que nós não faríamos de 
jeito nenhum. É aquilo que nos oprime, aquilo que nos humilha, 
aquilo que nos ofende profundamente. Portanto, não se reduz à 
expressão física da violência, mas engloba necessariamente a sua 
expressão moral, que deve ser incluída nessa definição. Do mesmo 
modo, também devemos incluir na definição de violência o próprio 
sentimento de que estamos inseguros, o próprio sentimento de 
que o meu dia de amanhã não está garantido, de que não tenho 
garantias de sair à noite em certos lugares, de que não tenho 
garantias de voltar pra casa, de que não estou seguro de circular 
livremente a qualquer hora, em qualquer bairro, de que não tenho 
garantias de que, se alguma coisa acontecer comigo, vou poder 
recorrer a algum órgão do Estado. Tudo isso faz parte da nossa 
representação, da nossa sensação, da nossa expressão do que 
seja a violência.  
 
Ora, se realmente aceitarmos essa definição, então teremos que 
aceitar também que essas diferentes dimensões da violência 
podem se acumular, que elas não permanecem sempre estáveis, 
elas podem se acumular, como elas podem também se 
desacumular, diminuir. Então, a pergunta “o que foi que 
aconteceu?” pode ser traduzida por outras perguntas: o que é que 
provoca o aumento, a acumulação desse sentimento de violência? 
E o que é que provoca o desanuviar desse sentimento? O que é 
que provoca o relaxamento no sentido de que agora eu não me 
sinto mais oprimido pelo ambiente da violência?  
 
Já havia dito que responder a essas indagações não é simples, não 
é fácil, mas, se nós sairmos do nosso cotidiano imediato, se nós 
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sairmos das nossas certezas imediatas e começarmos a pensar 
nas transformações que vêm ocorrendo nas grandes cidades 
brasileiras, e também nas cidades de porte médio, se 
observarmos as grandes mudanças demográficas, urbanas, os 
diferentes processos de industrialização e desindustrialização, as 
crises econômicas, as crises políticas, vamos observar que o 
Brasil é um país de um dinamismo social extraordinário. Muitas 
vezes não nos damos conta disso. Quando viajamos a turismo 
para outros países, por exemplo, se você vai a uma cidade do 
interior dos Estados Unidos, ou se você vai à Europa, você vai ver 
uma cidade cuja população não se altera há muito tempo, é a 
mesma população há décadas, quando não diminui. Ali os serviços 
públicos foram montados há muito tempo e simplesmente são 
mantidos, aperfeiçoados, modernizados, mas não há necessidade 
de criar novos serviços, de ampliá-los incessantemente para 
atender a uma crescente demanda.  
 
A primeira constatação que devemos fazer é que, no Brasil, 
assistimos a um processo diferente, um processo inverso. O 
dinamismo social que ocorreu em nosso país desde os anos 40 e 
50 do século XX foi um fenômeno fora do comum. Normalmente, 
não nos damos conta disso, não paramos para pensar nisso. 
Quando era criança, na escola primária, em fins dos anos 1950, 
quando Juscelino era o presidente da República, a minha 
professora nos explicava no quadro negro que o Brasil era um país 
eminentemente rural, um país eminentemente agrário, o maior 
produtor de café do mundo. Minas Gerais era uma potência 
mundial porque tinha a maior reserva de minério de ferro do 
mundo, a maior reserva, porque na verdade a exploração do 
minério de ferro ainda começava. O Brasil era um país ainda 
mergulhado na pecuária, na agricultura, na pequena agricultura, 
ou na plantation, nas grandes extensões de cultivo da cana-de-
açúcar, nem sequer havia o agronegócio. Esse Brasil da minha 
infância desapareceu em menos de trinta anos, o Brasil mudou 
completamente.  
 
Migrações em massa de diferentes estados para diferentes 
cidades, uma movimentação demográfica extraordinária 
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acrescentada ao crescimento demográfico local, isso levou a um 
processo de urbanização cuja rapidez é sem paralelo. As 
populações das cidades duplicavam em uma década, não havia 
como os serviços públicos acompanharem. Como acompanhar a 
demanda de saneamento, de água, de esgoto, de habitação, de 
transporte público, de saúde, de educação? O Estado brasileiro 
não estava preparado para isso, ele havia se estruturado numa 
sociedade hierárquica onde apenas uma elite tinha acesso aos 
principais serviços públicos e aos bens duráveis, mas que também 
não eram muitos porque também não havia uma sociedade de 
consumo. Havia sido uma sociedade muito pouco dinâmica até 
então, uma sociedade de mudanças lentas, uma elite 
conservadora, sem grandes projetos nem muitos interesses na 
modernização. O que vai ocorrer é, então, um processo que não 
foi planejado pelas elites, pelo contrário, desenvolveu-se à sua 
revelia, um processo demográfico em busca de melhores 
condições de vida, em busca de sobrevivência, até mesmo em 
razão da inexistência de uma política de reforma agrária e fixação 
do homem no campo. 
 
O que impulsionou as pessoas do campo, por exemplo, a irem 
para as cidades? Não me refiro apenas às áreas de seca, mas a 
um processo que ocorreu em todos os estados brasileiros e até 
mesmo atingiu aqueles estados onde a pequena propriedade e a 
estabilidade das instituições parecia muito maior, como em Santa 
Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, mesmo no interior de 
São Paulo. Essa movimentação foi extraordinária e levou as 
pessoas a chegarem às cidades em busca de trabalho, em busca 
de habitação, em busca de acesso a bens que começavam já a 
chegar. No pós-guerra, em meados dos anos 1950, a Coca-Cola 
chega ao Brasil. E o que significa a chegada da Coca-Cola? Ora, a 
Coca-Cola não chegou sozinha, junto com a Coca-Cola chegou 
todo um estilo de vida, chegou toda uma maneira de encarar o 
mundo. Junto com a Coca-Cola, chegou a juventude, que veio 
substituir a “mocidade”. A juventude naquela sociedade não tinha 
espaço, estava posta numa posição subalterna, oprimida pelos 
mais velhos, numa estrutura social fortemente hierárquica, onde o 
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moço, a mocidade, não o jovem, tinha que seguir regras muito 
rígidas, inspirada na sociedade disciplinar.  
 
Essa juventude que começa a tomar Coca-Cola é uma juventude 
que também começa a se liberar dessa sociedade hierárquica, que 
começa a ter desejos menos clandestinos, que começa a querer 
mudar o mundo. É uma juventude que ora vai investir na política, 
na música, ora vai investir em novas formas de comportamento. 
Essas mudanças começam ocorrer exatamente quando chega a 
Coca-Cola. Junto com a Coca-Cola chega o rock and roll, e junto 
com o rock and roll chega também uma série de bens de consumo 
que não eram conhecidos no Brasil; vai chegando, aos poucos, a 
sociedade de consumo. Chegam as roupas compradas prontas, 
quando até então eram feitas em casa, era a mamãe, a titia, a 
vovó ou o alfaiate, quando você tinha mais recursos, que faziam a 
roupa, uma roupa sob medida. A partir de certo momento, anos 
1950, anos 1960, isso vai desaparecendo e sendo substituído por 
indústrias de roupas, por lojas de roupas, e um pouco mais à 
frente por grifes de roupas. Com a sociedade de consumo vão 
surgindo novos hábitos, novos desejos, vão surgindo novos 
apetites, apetites sociais, apetites de bens que eram antes 
desconhecidos ou que sequer existiam no passado próximo. Essa 
profunda mudança social começou nos Estados Unidos e se 
espalhou na Europa e na América Latina principalmente nos anos 
1960 e 1970.  
 
No Brasil, junto com as mudanças demográficas, econômicas, 
políticas, começam também as mudanças nas instituições. Nós 
estamos aqui hoje num seminário reunindo centenas de pessoas 
interessadas em discutir os temas que explicam as medidas de 
proteção à criança e ao adolescente, medidas preventivas, discutir 
o que fazer com situações que envolvem atos infracionais de 
crianças e adolescentes. Ora, mas eu estou falando de uma época 
em que não havia seminários para nada disso, em que havia 
somente o Serviço de Amparo ao Menor (SAM), que tratava as 
crianças e os adolescentes como animais, jogavam-nos em 
depósitos, que só não eram chamados de prisão por eufemismo. 
Quantos anos tem isso? Uns 50 anos? É muito pouco tempo, mas 
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num país com o dinamismo do nosso as mudanças foram tão 
intensas nessa área que, depois do SAM, vieram nos estados as 
Fundações Estaduais para o Bem-Estar do Menor (Febems), no 
país a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), 
depois de muitas experiências quase sempre autoritárias, quase 
sempre de cima pra baixo, não reunindo pessoas como estão 
reunidas aqui para discutir, para pensar junto, mas achando que 
já se tem a solução pronta. Por isso, as Febems e a Funabem 
repetiram, em grande proporção, os mesmos equívocos, os 
mesmos erros que antes tinham sido cometidos no passado. 
 
Com a nova Constituição de 1988, que sucede ao período 
ditatorial, surge uma nova concepção do que seja lidar com os 
problemas que envolvem a infância e a juventude e aprova-se, 
então, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com novos 
desafios, quase que uma utopia, porque o ECA é, na verdade, uma 
bela utopia. Imaginar que o ECA pode ser inteiramente aplicado 
no Brasil é um equívoco. Nós gostaríamos que assim fosse, mas 
entre o nosso querer e a realidade há um abismo, e é exatamente 
esse abismo que constitui o desafio a ser superado. Se 
observarmos, por exemplo, a Constituição Brasileira, vamos 
verificar que ela está cheia de utopias. Utopias maravilhosas: 
todos os brasileiros têm direito à educação e à saúde, que 
maravilha! Nós queremos isso, mas nem sempre conseguimos.  
 
Então, é preciso avaliar o que se passou nesse período, 
compreender o que eu tenho chamado de acumulação social da 
violência. Por que acumulação social da violência? Essas 
mudanças que ocorreram, principalmente com o processo 
intensivo de urbanização do país, produziram um conjunto de 
demandas que não podiam ser atendidas, não podiam ser 
atendidas de imediato por um Estado brasileiro que, até então, 
estivera voltado exclusivamente para as elites e as classes médias 
urbanas. Por outro lado, as iniciativas privadas, algumas bem-
sucedidas, não tinham abrangência suficiente pra dar conta da 
enorme quantidade de demandas, de necessidades que estavam 
sendo postas pelas populações, especialmente as populações 
urbanas. Podemos somar a isso uma política de desenvolvimento, 
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em muitos aspectos, predatória, intensiva, em que era preciso 
crescer a qualquer custo, e o custo desse crescimento, sabemos 
desde então, foi o incremento da desigualdade social de uma 
forma tal que, mesmo com todas as políticas sociais postas em 
movimento nos últimos quinze anos, ainda continuamos a ser um 
país dos mais desiguais do mundo.  
 
É nesse sentido que quero sublinhar que o que fizermos no nosso 
dia a dia, no nosso trabalho cotidiano, não está descolado desse 
cenário, pelo contrário, precisa ser compreendido dentro desse 
cenário, para o bem ou para o mal. Porque o que nós fizermos no 
nosso trabalho cotidiano ou vai nos fazer avançar em direção à 
solução desses problemas, portanto, em direção à utopia, ou nos 
fará sonhar, nostálgicos, com um Brasil que não existe mais e 
querer recuar para um Brasil que deixamos pra trás de bom 
grado, posto agora como numa utopia do passado.  
 
Quem são os sujeitos da acumulação social da violência no Brasil? 
Sabemos que eles têm entre 15 e 24 anos, principalmente, que 
são responsáveis pela esmagadora maioria das vítimas de 
homicídios e de agressões físicas que ocorrem no nosso país. Mas 
também constituem a esmagadora maioria dos autores dessas 
mesmas violências. Não são os velhos que estão envolvidos nas 
práticas que produzem o sentimento de insegurança social, 
também não são as crianças de pequena idade. Se o Brasil já foi 
um país com uma população eminentemente jovem, hoje está 
deixando de ser. Sabemos que o Brasil está envelhecendo, que a 
taxa de natalidade tem declinado e que temos hoje um aumento 
da expectativa de vida da população. O Brasil está envelhecendo, 
mas, apesar de estar envelhecendo, a presença da população 
jovem no Brasil ainda é muito significativa, muito maior do que na 
Europa, por exemplo, muito maior do que nos Estados Unidos e 
em outras várias partes do mundo. E é exatamente essa 
população entre 15 e 24 anos, principalmente, aquela que mais 
sofre os efeitos da acumulação social da violência e aquela 
também que mais se entrega aos recursos da violência, que mais 
se entrega aos usos da violência, para enfrentar essa situação de 
violência.  
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Para explicar a leitores do exterior a proporção do nosso 
problema, fui fazer umas contas e eu mesmo me surpreendi com 
o resultado: um milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil 
nos últimos 30 anos. Não há nenhuma guerra contemporânea que 
apresente números comparáveis a esses; como isso foi possível? 
Voltamos novamente às perguntas: o que foi que aconteceu? Será 
que sempre foi assim e nós não sabíamos? Será que antes dos 
anos 1950 era assim e nós não sabíamos?  
 
Tratei, até agora, das mudanças mais estruturais, a movimentação 
das populações, o crescimento econômico predatório, a chegada 
da sociedade de consumo de massas. É preciso considerar agora 
certas áreas que não mudaram tanto, que permaneceram 
relativamente inalteradas e produzindo efeitos sobre as mudanças 
apontadas. O sistema de crenças é uma dessas áreas, e isso 
engloba noções morais e o modo como lidamos na prática com as 
leis, as regras morais e a esfera pública. 
 
Toda sociedade é baseada em regras morais e em leis, e 
geralmente as leis são feitas com base nas regras morais. Então, 
primeiro, suponha-se uma regra que muitos acham que é uma 
regra aceitável de convivência. Se essa regra é frequentemente 
transgredida, vai-se, então, lutar para que essa regra não seja só 
uma regra moral, mas que ela se transforme numa norma jurídica, 
isto é, que ela se transforme em lei, e que, portanto, haja uma 
sanção maior, uma sanção institucional para a infração a essa 
norma. Mas, também, pensa-se simultaneamente que é melhor 
prevenir essas transgressões e é necessário, portanto, buscar de 
algum modo saber por que as transgressões ocorrem para que se 
possa, conhecendo-se as causas, intervir precocemente para se 
evitar que mais pessoas transgridam, de modo a que menos 
pessoas possam de algum modo ser vítimas dessas transgressões. 
Isso implica a existência de várias instituições, que lidam 
exatamente com regras morais e com leis.  
 
Quais são essas instituições? A primeira instituição, aquela na qual 
nós chegamos ao mundo social, é a família. É na família que 
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aprendemos as primeiras regras de convivência, que aprendemos 
que devemos nos autocontrolar, que nem tudo que a gente quer a 
gente pode, que o nosso direito acaba quando começa o direito do 
outro. Essas regras de convivência expressam-se quando o pai da 
criança diz: “meu filho você tem que contar até dez, você não 
pode ser esse pavio curto. Pensa bem antes”. Ou quando a mãe 
diz: “meu filho, tenha paciência, as coisas vão se acertar. É 
preciso que você invista na sua tranquilidade, não ficar nervoso”. 
Todas essas regras são ensinadas em casa, esse é um processo 
por meio do qual aprendemos a nos autocontrolar, aprendemos a 
segurar os nossos impulsos. Quando temos cólera, por exemplo, 
aprendemos que devemos acalmar essa cólera, racionalizar essa 
cólera, porque, se colocássemos para fora a nossa ira, o nosso 
ódio, a nossa cólera diante de tantas situações, viveríamos numa 
sociedade inteiramente mergulhada em conflitos e violências. É 
preciso também controlar outras paixões que não apenas a cólera, 
é preciso controlar o ciúme, por exemplo, porque o ciúme mata. É 
preciso controlar a inveja, é preciso controlar a ambição. Todos 
temos uma série de impulsos que aprendemos a controlar desde 
pequenos.  
 
Nas sociedades mais antigas, o autocontrole era totalmente 
internalizado, pensava-se da mesma maneira, havia grande 
homogeneidade moral. O indivíduo internalizava os valores para 
sempre e não havia nem espaço social para se pensar de forma 
diferente. Nas sociedades modernas, ao contrário, aprendemos 
que devemos escolher o que for mais adequado aos nossos 
interesses. Isso é muito importante, porque nas sociedades 
modernas nós não internalizamos todas as normas morais, nós 
internalizamos algumas normas, mas também internalizamos a 
liberdade de segui-las ou não, algo que não era comum nas 
sociedades mais antigas. Como aprendemos a escolher, a optar, 
podemos, por exemplo, reconhecer que nosso próprio interesse 
pode nos conduzir a reprimir certos impulsos em determinadas 
situações e não em outras. Seu vou a uma festa de casamento, 
por exemplo, posso pensar comigo mesmo que não devo beber 
porque tenho que voltar pra casa dirigindo. Ou, então, se sou um 
sujeito que aprecio muito bebidas alcoólicas, posso  pensar algo 
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como: “não vou beber demais nessa festa porque posso perder o 
autocontrole, provocar um escândalo e depois, no dia seguinte, 
me arrepender do que fiz”.  
 
Todas essas formas por meio das quais aprendemos a tomar 
decisões no nosso cotidiano, com relação às regras morais, são 
extremamente importantes para a manutenção e reprodução da 
ordem social. Constituem, nas sociedades modernas, uma 
“economia da repressão”, pois deixam ao Estado a intervenção 
apenas nos casos em que essa economia da repressão não 
funcionou para alguns indivíduos. Um dos mecanismos mais 
fortes que atuam na estruturação da ordem social é o recurso ao 
sentimento da vergonha. Aprender, por exemplo, a sentir vergonha 
quando cometo (ou penso cometer) uma transgressão moral é um 
importante dispositivo da construção do self, do eu, e se vincula à 
dignidade com que me apresento a mim mesmo e à sociedade e à 
minha preocupação com a minha reputação moral. Na língua 
portuguesa, por exemplo, existe um xingamento que exemplifica 
bem esse dispositivo: quando quero ofender a reputação moral de 
alguém, digo que ele “é um sem-vergonha”, um desavergonhado. 
Isso significa que essa pessoa não está preocupada com o olhar 
que o outro tem a seu respeito, faz as coisas que lhe dão na telha, 
mesmo quando isso deveria lhe causar vergonha, então é um sem-
vergonha, um transgressor. 
 
Essa forma de educar as pessoas começa na família, prossegue na 
escola, principalmente no nível escolar fundamental, essa escola 
tão importante na educação das crianças e dos adolescentes, e 
continua nas outras instituições da sociedade por toda a vida do 
indivíduo. O processo de socialização não se interrompe, a não ser 
com a morte. Uma vez que funcione bem, uma vez que a família 
cumpra bem a sua parte, que a escola cumpra bem a parte que 
lhe cabe, a socialização prossegue sem grandes percalços.  
 
Família, escolas, igrejas, se nada disso funcionar bem, ou se tudo 
isso funcionar, mas o indivíduo preferir a opção da transgressão, 
então entram em ação diretamente as instituições coercitivas do 
Estado: a polícia, a justiça criminal e a prisão. As instituições 
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coercitivas do Estado são aquelas que só entram para tratar das 
exceções, para dar algum tipo de resposta a pessoas que, ainda 
que tenham passado pelo processo de economia de repressão, 
não se conformaram inteiramente com isso, tornaram-se, em 
algum grau, insubmissas a esse processo. Então, essas pessoas 
vão receber uma sanção, e essa sanção terá que ser cumprida de 
acordo com um conjunto de exigências para que se evite que 
outras pessoas paguem por infrações que não cometeram. 
 
Quando se trata de crianças e adolescentes, já sabemos, essas 
sanções tomam outra forma, elas deixam de ser imediatamente 
pensadas como punição, são antes pensadas como medidas que 
buscam prevenir que essa criança ou esse adolescente acabem 
constituindo uma identidade transgressora. Todo esse processo 
que acabei de descrever aqui é também utópico, ele não existe 
assim dessa maneira que eu acabei de descrever em lugar 
nenhum do mundo, essa perfeição toda não existe em lugar 
nenhum. Muito bem, digam-me agora, existe em alguma 
sociedade um processo tão ideal de socialização das pessoas 
como esse que foi descrito? Evidentemente que não. Há 
sociedades que conseguiram aproximar-se um pouco mais desse 
tipo ideal, mas as contradições sociais não permitem que esse 
processo, moderno por excelência, possa se realizar plenamente. 
Mas, por outro lado, quando a imperfeição é muito grande, 
quando as contradições sociais são tão agudas que os resultados 
da socialização aparecem como formas de dominação e não de 
constituição de uma identidade social, então os problemas, cujas 
respostas cabem ao Estado dar, deixam de ser exceções para se 
transformarem em regras. Nesse caso, o Estado passa a ter que 
lidar com uma situação anômala, com um volume de problemas 
dos quais o Estado não consegue, normalmente, dar conta. 
 
Apenas no estado do Rio de Janeiro, onde eu resido, a média de 
ocorrências criminais registradas pela Polícia Civil alcança algo 
em torno de quinhentos mil registros a cada ano. Estamos falando 
de ocorrências registradas, pois o volume de ocorrências que 
sequer chegam ao conhecimento da polícia é muito maior. Uma 
sociedade que tem esse volume de conflitos é uma sociedade que 
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apresenta baixa capacidade de se autorregular, a família não está 
funcionando direito, a escola não está funcionando direito, as 
igrejas não estão conseguindo estabelecer uma ponte com a 
escola e com a família, e o Estado está tendo que responder a 
uma onda de desacertos que vem de todos os lados. Mas o que 
provocou esses desacertos? Por que é que a família não está 
funcionando bem, por que a escola não está funcionando bem? O 
que está acontecendo exatamente? O que foi que aconteceu?  
 
Em primeiro lugar, aconteceu um processo intensivo, mas 
incompleto e contraditório, de modernização da sociedade 
brasileira. A sociedade brasileira saiu de uma família patriarcal, 
passou para uma família conjugal moderna num curtíssimo 
período. Em seguida, assistimos à entrada das mulheres no 
mercado de trabalho. Tudo isso em 20 anos, entre 1960 e 1980, 
sem que tivéssemos criado ainda as condições de proteção dos 
filhos, que antes, nas sociedades hierárquicas, ficavam sob o 
cuidado das mães, das tias, das criadas e dos irmãos mais velhos. 
Agora não podiam mais ficar porque mães, tias, ex-criadas e 
irmãos mais velhos tinham também que trabalhar fora, 
precisavam sair pra trabalhar. Foi, então, preciso universalizar 
todo um sistema de creches e de escolas maternais, e isso só foi 
sendo construído muito depois, uma década depois, e assim 
mesmo, em muitos casos, de forma precária. Na verdade, o que 
se observa é que parece que, todo o tempo, o Estado fica correndo 
atrás do prejuízo.  
 
Nós temos no Brasil a velha mania colonial de esperar que o 
Estado resolva tudo, que cabe ao Estado dar solução a todos os 
problemas da sociedade, para o bem ou para o mal. Então, como 
nenhum Estado pode resolver tudo, amaldiçoamos o Estado, o 
nosso Estado, a tal ponto que chegamos mesmo até a estranhar o 
nosso Estado. Começamos a lidar com ele como se ele fosse a 
Metrópole e nós, a sociedade, fôssemos a Colônia. Se é assim, se 
nós não nos reconhecemos inteiramente nesse Estado, se nós não 
nos reconhecemos em nossos políticos, se nós não nos 
reconhecemos inteiramente nas instituições desse Estado, então a 
coisa é gravíssima. Como podemos esperar que esse Estado 
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exerça o direito legítimo da violência para a manutenção da ordem 
pública, se as regras desse mesmo Estado podem ser 
privadamente atenuadas? Se a sonegação fiscal pode encontrar 
justificação na corrupção do Estado? O segundo problema, nessa 
mesma direção e tendo em vista essa mesma dificuldade, é: como 
podemos reprimir legitimamente os mercados ilegais, que 
abundam e que se utilizam de mão de obra de jovens pobres, se 
nós não temos políticas de absorção da mão de obra para esses 
jovens com salários que não sejam precários, com salários 
razoáveis, que permitam a esses jovens o acesso à sociedade de 
consumo, isto é, ter acesso a tudo que a Coca-Cola trouxe consigo 
desde os anos 1950? Se nós não somos capazes de criar isso, se 
essa sociedade de consumo não pode ser acessada por uma parte 
desses jovens, então os mais inconformados vão buscar nos 
mercados ilegais alternativas de acesso a bens, de acesso a 
recursos e de acesso a reconhecimento.  
 
Esta não é, entretanto, a única explicação para a acumulação 
social da violência, não é suficiente, é preciso também que se 
compreenda que há estilos de vida da juventude que se 
desenvolveram e que muitas vezes se articulam com esses 
mercados ilegais, criando gangues, criando grupos de pares, 
criando associações de jovens que buscam, de algum modo, por 
meio da construção de uma identidade de grupo, suprir a falta de 
identidade que eles não têm nem na família, nem na escola, nem 
nas igrejas, nem no Estado. É preciso que se compreenda que 
essas práticas foram e são violentamente reprimidas, e que o 
efeito de demonstração de toda violência do Estado é a 
contraviolência esparsa e individualizada desses jovens 
inconformados. Práticas criminais que, nos anos 1950, deveriam 
ter levado parte desses jovens a uma condenação por roubo, com 
penas de 4 a 6 anos, levaram à formação de grupos de extermínio, 
a esquadrões da morte, com o objetivo de eliminar esses jovens 
ladrões, de realizar o que chamaram de “limpeza social”. Aí está a 
raiz da acumulação social da violência, a substituição da pena 
proporcional ao delito pela morte em condições arbitrárias e 
extralegais. É esse o processo que ocorreu desde os anos 1950 no 
Brasil e que continua a ocorrer, sob a forma de um círculo vicioso, 
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e que responde, a meu ver, em grande parte, à pergunta que me 
fora feita há tantos anos.  
 
A acumulação social da violência no Brasil está fincada no 
passado. A incapacidade da justiça brasileira de se modernizar, de 
ser aplicada igualitariamente e de alcançar abrangência e 
efetividade fez com que muitos brasileiros achassem que a 
solução para a criminalidade e a violência fosse também a 
violência. Há décadas se ouvem supostas “pessoas de bem” 
dizerem que é preciso “eliminar os bandidos”. Os bandidos, 
evidentemente, eram equacionados com os jovens criminosos 
pobres, geralmente pequenos ladrões e traficantes. Os criminosos 
da elite e do colarinho branco não cabiam nessa denominação e 
não se demandava a sua eliminação. A sujeição criminal ficava 
restrita aos ladrões e traficantes provenientes das favelas e de 
outras áreas urbanas pobres. E assim surgiram os esquadrões da 
morte, assim surgiram os grupos de extermínio, assim surgiram 
as soluções extralegais, na expectativa de que, para usar a terrível 
expressão usada recentemente por um alto oficial da Polícia 
Militar no Rio de Janeiro, servissem de um “inseticida social”. O 
que esse oficial da Polícia Militar não aprendeu nem na Academia 
nem na sua vida é que a violência não acaba com a violência, a 
violência gera mais violência ainda. Não se extermina o crime com 
mais crime nem a violência com mais violência. Quando 
recorremos à violência ilegal para enfrentar a violência ilegal, nós 
não estamos resolvendo o problema, nós estamos participando 
ainda mais da acumulação social da violência.  
 
Eis, enfim, um pouco do que pude trazer para vocês neste 
encerramento do Seminário e com a certeza de que a maior parte 
do que eu disse não é original, não é nenhuma novidade. Mas 
temos tão pouco tempo para ligarmos as ideias, os estudos e a 
compreensão dos problemas que tratamos que achei que não 
devia perder a oportunidade dessa intervenção para fazer uma 
tentativa de juntar as peças desse tabuleiro de xadrez e propor 
uma visão de conjunto dos nossos problemas. Vou deixar 
naturalmente para o debate a discussão das soluções, das saídas, 
até porque várias delas estão em curso já. 
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Considero-me, hoje, um otimista moderado, já fui, no passado, um 
pessimista, hoje sou um otimista moderado. Moderado pelo 
realismo, pois sei que as dificuldades são imensas, mas vejo 
também um empenho muito grande de transformação, de 
transformação realista, de transformação com os pés no chão, que 
ocorrem em várias partes deste país. E digo mais, vejo que a 
consciência hoje que os brasileiros têm dos desafios do presente é 
muito maior do que jamais tivemos em outra época. Então, isto é 
certamente um fio de esperança, porque aquele nosso 
trabalhozinho incrédulo, cotidiano, que cada um de nós 
desempenha nas instituições em que trabalhamos, passa a ganhar 
sentido porque passa a se integrar a um processo maior, mais 
articulado, em que as transformações podem ser percebidas, em 
que os avanços podem ser compreendidos, em que também as 
derrotas podem ser admitidas e que, desse modo, podem fazer 
com que nós passemos a escolher melhor, com base na 
experiência, o próximo passo a dar num caminho que faça essa 
violência desacumular-se. 
 
A normalidade não chama a atenção; quando se está passando na 
rua e está todo mundo andando normalmente, não se detém o 
passo para ver as pessoas andando normalmente. Mas, se houver 
uma pessoa caída no chão, então vai-se parar para ver o que está 
acontecendo. As televisões, os jornais, os rádios, a mídia vive de 
noticiar aquilo que chama atenção, mas o que não chama atenção 

está mudando o Brasil, podem ter certeza. Aquilo que não 

aparece nos noticiários está acontecendo, é preciso 

que se comece a enxergar isso e se integre nesse 
processo. É um pouco desse empenho, da 
esperança e do otimismo moderado que eu 
gostaria de trazer para vocês. Muito obrigado. 
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A medida do tempo:  
considerações sobre  

o princípio da brevidade 
 

João Batista Costa Saraiva5 

 
 

“Nenhuma criança será privada de sua liberdade de 
forma ilegal ou arbitrária. A detenção, a reclusão 
ou a prisão de uma criança será efetuada em 
conformidade com a lei e apenas como último 
recurso, e durante o mais breve período de tempo 
que for apropriado.” (art. 37, da Convenção das 
Nações Unidas de Direitos da Criança) 

 
 
O Marco Legal 
 

O processo de desconstrução normativa da 
chamada Doutrina Tutelar, que presidiu o Direito de 
Menores ao longo do século XX, tem como um de seus 

marcos fundantes a Resolução 40/33 de 29 de novembro de 
1985, que institui as Regras das Nações Unidas para a 
Administração da Justiça de Menores, conhecidas como Regras de 
Beijing. 
 
A lógica tutelar, fundada no “melhor interesse do menor”, a 
panaceia que tudo justificava, começava a desmoronar do ponto 
de vista normativo, combatendo-se o arbítrio e a 

                                                
5 Juiz de Direito, Especialista em Direito da Criança e do Adolescente, 
professor universitário, autor de diversas obras sobre o tema, sendo a 
mais recente o Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato 
infracional. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. Endereço 
eletrônico: <www.jbsaraiva.blog.br>. 
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discricionariedade que marcou o tratamento do menor ao longo 
século XX. 
 
Essas regras enunciadas restaram consolidadas, quatro anos 
depois, contemplando-se outros direitos e novos fundamentos, na 
Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança. No trigésimo 
aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas, reunida em New York, pela Resolução 
44/25, de 20 de novembro de 1989, aprovou a Convenção, de 
cujo artigo 37 se extrai a epígrafe deste texto. 
 
Desde então os Direitos da Criança passam a se assentar em um 
documento global, com força coercitiva para os Estados 
signatários, entre os quais o Brasil, fundando-se a Doutrina da 
Proteção Integral dos Direitos da Criança.  
 
Essa Doutrina, com força cogente nos países signatários, pode ser 
afirmada a partir de alguns documentos internacionais que lhe 
dão o formato: 
 
a) Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 
(20/11/89); 
b) Regras mínimas das Nações Unidas para a Administração dos 
Direitos dos Menores, Regras de Beijing (29/11/85); 
c) Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores 
Privados de Liberdade (14/12/90); 
d) Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência 
Juvenil, conhecido como Diretrizes de Riad (14/12/90); 
e) Regras Mínimas das Nações Unidas para a elaboração de 
Medidas Não-Privativas de Liberdade, Regras de Tóquio 
(14.12.1990). 
 
Esse conjunto normativo revogou a antiga concepção tutelar, 
trazendo a criança e o adolescente para uma condição de sujeito 
de direito, de protagonista de sua própria história, titular de 
direitos e obrigações próprios de sua peculiar condição de pessoa 
em desenvolvimento, dando um novo contorno ao funcionamento 
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da Justiça de Infância e Juventude, abandonando o conceito de 
“menor” como subcategoria de cidadania. 
 
Princípios fundamentais, que, em nome de uma suposta ação 
protetiva do Estado, eram esquecidos pela Doutrina da Situação 
Irregular, passam a ser integrantes da rotina do processo 
envolvendo crianças e adolescentes em conflito com a lei, tais 
como princípio da reserva legal, do devido processo legal, do 
pleno e formal conhecimento da acusação, da igualdade na 
relação processual, da ampla defesa e contraditório, da defesa 
técnica por advogado, da proporcionalidade, da privação de 
liberdade como excepcional e somente por ordem expressa da 
autoridade judiciária ou em flagrante, da proteção contra a tortura 
e tratamento desumano ou degradante, etc. Constitui-se um 
sistema de garantias.6 
 
O Brasil, no contexto internacional, assumiu papel de especial 
relevância e de particular protagonismo na medida em que, 
antecipando-se à própria Convenção, fez incluir na Constituição 
Federal, em outubro de 1988, os princípios norteadores da 
Doutrina da Proteção Integral, expressos especialmente nos 
artigos 227 e 228 da Constituição Federal.  
Essa posição de vanguarda restou ainda mais configurada quando, 
em julho de 1990, antes mesmo de o Congresso Nacional haver 
aprovado os termos da Convenção,7 o País concebeu o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei 8.069, a versão brasileira da 
Convenção dos Direitos da Criança. 
 

                                                
6 Desfaz-se a figura do Juiz de Menores investido em funções que não 
estritamente jurisdicionais, impondo-se ao Judiciário seu papel de 
julgador, reservando-se aos demais personagens da vida pública sua 
devida atuação. Desaparece o Juiz com poderes ilimitados no exercício de 
uma atividade de controle social para dar lugar ao Juiz Técnico, limitado 
pelas garantias processuais. 
7 A Convenção foi ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, 
entrou em vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990, tendo sido 
aprovada pelo Congresso Nacional em 14 de setembro de 1990 e 
promulgada pelo Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990. 
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A Constituição Federal, nos enunciados que proclama, afirma no 
inciso V, do parágrafo terceiro de seu artigo 227, que explicita no 
que consiste a proteção especial dos direitos da criança e do 
adolescente, a “obediência aos princípios da brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida 
privativa de liberdade”.  
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar a norma 
constitucional, reafirma esses princípios em seu artigo 121, ao 
tratar da internação, enunciando: “A internação constitui medida 
privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento”. 

 
O tempo na adolescência 
 
Há que se estabelecer a distinção entre puberdade enquanto 
fenômeno biológico e adolescência enquanto fenômeno 
psicológico, posto que a adolescência não se conclui com o final 
da puberdade. 
 
Alfredo Jerusalinsky afirma que adolescência é um estado de 
espírito, concluindo, em um magnífico texto, que: “O problema 
com que se confrontam hoje os adolescentes é de extensão do 
tempo, por causa da urgência (...); de fragilidade do simbólico, 
devido à substituição do semelhante pelo objeto; e da falcatrua do 
poder, como consequência da supressão do saber em nome de 
uma técnica” (2004, p. 65).8 

                                                
8 A propósito da Psicanálise, terá esta sempre uma importante e 
indispensável contribuição a dar ao Direito. Porém, são campos distintos 
e a leitura transdisciplinar se esgota no limite da dimensão em que atua 
cada uma das disciplinas. Alguma coisa como a paixão entre o passarinho 
e o peixe. Podem apaixonar-se. Podem se amar. Até namorar. Mas jamais 
poderão viver juntos, pois habitam mundos distintos, onde um tem muito 
a acrescentar ao outro, mas em papéis distintos, com percepções 
diversas, pois contemplam o fenômeno da vida de lugares muito 
diferentes, que não chegam a ser antagônicos, mas que atuam em 
dimensões diversas. Pior do que um psicanalista que se pretenda juiz de 
seu analisando, será um juiz que se pretenda psicanalista da parte. 
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Com toda a certeza, este século XXI, marcado também pela 
ausência de emprego, consolidará um retardamento do ingresso 
na idade adulta,9 a ponto de afirmar que neste século a 
adolescência irá, mesmo do ponto de vista legal, muito além dos 
atuais 18 anos. Organismos internacionais como Unesco e OMS 
(Organização Mundial da Saúde) consideram segmento juvenil da 
população a faixa etária compreendida entre 15 e 24 anos de 
idade. 
 
A própria Reforma da Previdência de certa forma antevê isso ao 
fixar em 65 anos a idade mínima para aposentadoria, com 35 
anos de contribuição, o que permite afirmar ser a idade de trinta 
anos o marco de início de contribuição. Por sua vez, a legislação 
sobre desarmamento estabeleceu em 25 anos a idade mínima 
para aquisição de uma arma de fogo, anteriormente fixada em 21 
anos. 
 
O reconhecimento da condição de sujeito de direitos fez do 
adolescente sujeito de seus atos, sujeito de responsabilidade. 
Muitos têm dificuldade de admitir, mas é inegável que a Doutrina 
da Proteção Integral dos Direitos da Criança, ao promover o 
adolescente da condição de objeto da norma para sujeito de 
direitos, criou um modelo de responsabilidade penal juvenil. A 
própria Constituição Federal assim o diz quando, tratando da 
inimputabilidade dos menores de 18 anos, afirma-os sujeitos das 
normas da legislação especial, e estas o fazem responsáveis e 
passíveis, inclusive, de sanções privativas de liberdade. Mesmo 
que estas persigam uma finalidade pedagógica, é inegável que a 
natureza da medida socioeducativa é retributiva, ou seja, dá-se em 
resposta da prática pelo adolescente de um fato descrito na lei 
como crime ou contravenção. Pedagógico, socioeducativo, 
socioassistencial, deverá ser o programa em que se executa a 
medida. A medida, em si mesma, é retributiva. 
 

                                                
9 Ao menos para os incluídos, onde se reconhece o direito de ser criança 
e, especialmente, de adolescer. 
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Nessa dimensão, a natureza penalizante, de reprimenda, de 
reprovação da conduta, presente na sanção socioeducativa deverá 
ser limitada rigidamente por garantias e, na forma de sua 
execução, o traço fundamental que a distinguirá da pena que se 
aplica ao adulto está no plano temporal. Por isso, deve ser 
limitada no tempo, daí o princípio da proporcionalidade, e o mais 
breve possível. Pois o tempo do adolescente é outro. 
 
O bom professor Antônio Carlos Gomes da Costa, aquele que 
talvez tenha sido o grande mentor do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, traça um paralelo interessantíssimo sobre a 
percepção do tempo, em “A Velha Senhora” (2008, p. 41). Lembra 
que, para alguém que já fez cinquenta anos, o sentimento é de 
que o “tempo voa”; “foi ontem”; “o ano passou voando”. Assim o diz 
por que um ano para quem viveu cinquenta significa 2% de toda 
sua vida. Um quase nada. Como o tempo será sempre medido 
pelo tempo vivido, porque o tempo é único, uma coisa só, a cada 
momento que nos pomos mais velhos, como na canção 
imortalizada por Pablo Milanês, mais rápida será a percepção de 
sua passagem. Sempre o mediremos pelo tempo vivido. Assim, 
para uma criança de cinco anos, um ano não passa nunca, pois 
significa 20% de toda sua vida. Dois anos para uma criança de 
cinco anos em uma unidade de acolhimento significa uma vida, o 
equivalente a vinte anos para quem viveu cinquenta. 
 
Para um adolescente, um ano oscila entre 8% e 6% de sua vida, 
tendo ele 12 ou 18 anos. Não é pouco. Por isso o aniversário de 
18 anos nunca chega e assim se explica porque as férias de verão 
nos pareciam intermináveis. 
  
O tempo e a redução da idade penal 
 
O Brasil teve a primazia no cenário internacional em readequar 
sua legislação interna aos termos da Convenção, circunstância que 
o projetou internacionalmente. Muitos países ainda hoje se 
defrontam com a adaptação de suas legislações à Convenção. A 
Argentina, por exemplo, finalmente está por ver aprovada a Lei de 
Responsabilidade Penal Juvenil, introduzindo notáveis avanços na 
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legislação juvenil daquele país, ainda regida por lei parida ao 
tempo dos anos de chumbo da ditadura militar. 
 
Outros fizeram reformas cosméticas e outros ainda já produziram 
a reforma da reforma. Para permanecer no âmbito latino-
americano, citemos Chile e Colômbia, ambos com leis de 
responsabilidade penal juvenil bem recentes. Nesses países a lei 
fixa em 14 anos o início da adolescência, que se conclui aos 18 
anos, e estabelece faixas entre 14 e 15, e 16 e 18 anos, com 
sanções socioeducativas que podem ir até oito anos de privação 
de liberdade para delitos graves, em nenhuma hipótese podendo 
ser mais grave o tratamento que receberia o maior de 18 anos 
pelo mesmo fato.  
 
Nesse mesmo paradigma a Costa Rica se mantém como sendo a 
nação latino-americana que apresenta uma legislação muito 
avançada em termos de garantias processuais, embora preveja 
limites máximos de privação de liberdade que vulneram o 
princípio da brevidade incorporado à Convenção dos Direitos da 
Criança. Na Costa Rica um adolescente poderá sofrer até quinze 
anos de privação de liberdade em delitos gravíssimos, cabendo 
refletir, em favor dos costa-riquenhos, que, por conta do rigor 
garantista que norteia a aplicação dessas medidas, em uma 
população de cerca de quatro milhões de habitantes, excede em 
pouco mais de cinquenta o número de adolescentes privados de 
liberdade.10 
 
No panorama europeu, descrito por Carlos Vazquez Gonzáles, em 
seu Derecho Penal Juvenil Europeo (2005), e muito bem sintetizado 
no Brasil por Sérgio Salomão Shecaira em Sistemas de Garantias e 
Direito Penal Juvenil (2008), Alemanha e Espanha estão na 
vanguarda da ordem jurídica. Naquele estão propostas, para 

                                                
10 Isso remete a uma relação de um adolescente privado de liberdade 
para cada 80 mil habitantes. Se no Brasil temos 190 milhões de 
habitantes e se estima haver 17 mil adolescentes privados de liberdade, 
essa relação fica aproximadamente em um adolescente privado de 
liberdade para cada 11 mil e poucos habitantes. Uma relação cerca de 
sete vezes maior que a Costa Rica. 
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certos delitos praticados por adolescentes entre 14 e 18 anos, 
sanções socioeducativas idênticas às nossas, com possibilidade 
de privação de liberdade de até dez anos.  
 
Na Espanha, com faixas distintas, entre 14 e 16 anos e 16 e 18 
anos, as sanções podem ir de quatro a oito anos de internação. 
Ambos os países preveem ainda a possibilidade de a legislação 
juvenil aplicar-se a jovens adultos, até 21 anos, em face de delitos 
praticados sem violência à pessoa. 
 
Em certa medida, quase todos os países ocidentais adotam esse 
modelo e, em exuberante maioria, fixam a idade de início da vida 
adulta e de imputabilidade penal em 18 anos, cada qual, como o 
Brasil, com um modelo de responsabilização juvenil para menores 
de 18 anos, nos termos da Convenção. 
 
A propósito da Convenção, os Estados Unidos da América, 
paradoxalmente ao lado da Somália, não a ratificaram. Os norte-
americanos não ratificaram a Convenção pela impossibilidade de 
cumpri-la em face da realidade interna, onde cada Estado dispõe 
de uma legislação penal própria. Como a Convenção veda a pena 
de morte e a prisão perpétua e determina um tratamento mais 
favorável aos menores de 18 anos do que aos maiores dessa 
idade, coerentemente os Estados Unidos deixaram de assinar o 
tratado. 
 
Assim, invocar os Estados Unidos como referência no tratamento 
da justiça juvenil faz-se tão inadequado quanto tomá-lo como 
referência no lançamento de efluentes na atmosfera, pois, tal qual 
como no caso do Protocolo de Kyoto, os norte-americanos não 
têm os mesmos compromissos com a comunidade internacional 
que aqueles países signatários da Convenção dos Direitos da 
Criança. 
 
Ainda assim os norte-americanos têm-se movimentado no sentido 
de abrandar as regras de alguns de seus Estados. Em 2005, no 
caso Roper x Simon, a Suprema Corte afirmou a 
inconstitucionalidade da pena de morte para menores de 18 anos, 
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banindo-a da Nação e dando um importante passo em direção da 
comunidade internacional em termos de diretos humanos de 
crianças e adolescentes. No ano passado, em caso originário do 
Estado da Flórida, do jovem Terence Graham, com 16 anos de 
idade à época do fato, a Suprema Corte afirmou a inaplicabilidade 
da prisão perpétua para pessoas com menos de 18 anos para 
delitos que não de homicídio. Um novo passo. Em ambas as 
decisões percebe-se uma tendência de caminhar na busca de 
adequar a legislação norte-americana aos padrões internacionais 
em face de menores de 18 anos e quem sabe habilitar-se a 
ratificar a Convenção, como sinalizado pelo Presidente Clinton ao 
final de sua gestão e que permaneceu congelado nos anos Bush. 
 
O Estatuto Brasileiro estabeleceu o início da adolescência em 12 
anos. Começa aí, pois, a responsabilidade penal juvenil, que não 
se confunde com imputabilidade penal, mas sujeita o adolescente 
a sanções socioeducativas, nos termos do artigo 228 da 
Constituição Federal, podendo suprimir-lhe a liberdade. Nesse 
particular, alista-se o Brasil como um dos países com legislação 
mais dura, pois a maioria absoluta fixa em 14 anos a idade de 
início da responsabilidade juvenil. 
 
Em vista do panorama internacional e dos vinte anos de 
experiência com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
razoável que se cogite sua atualização, tal e qual se procedeu 
recentemente em face da adoção, por meio da Lei 12.010/2009. A 
nova lei introduziu profunda reforma no sistema de proteção, com 
repercussões no modelo recursal e nos critérios de aplicação de 
medidas socioeducativas, consagrando expressamente, na ordem 
infraconstitucional, ao lado de outros preceitos, o princípio da 
proporcionalidade, constitucionalmente assegurado. 
 
Tal atualização resulta necessária diante de inúmeros avanços 
alcançados pelo Direito Penal nesses vinte anos, seja com o 
advento da Lei 9.099, seja pela Lei Maria da Penha, seja pela 
consolidação de uma leitura garantista do direito acumulada ao 
longo desses anos a partir das lições de Ferraioli, seja pela 
realidade socioeconômica de nossos dias e as questões 
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introduzidas pelo crime organizado e o tráfico de armas e drogas 
na problemática do adolescente em conflito com a lei. 
 
Focar a questão da delinquência juvenil, no contexto da segurança 
pública, por conta do crescimento da violência como um todo, 
propondo a redução da idade de imputabilidade penal, traduz 
uma leitura simplista e inadequada dessa problemática, ignorando 
os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, por um 
viés marcadamente demagógico. 
 
A medida do tempo 
 
O status de sujeito em peculiar condição de desenvolvimento, 
sujeito de direitos e responsabilidades, imerso em uma fase da 
vida em que as transformações são notáveis e rápidas, reclama 
que a ação em face do adolescente autor de ato infracional seja 
expedida, sem demora, nos termos da Convenção. 
 
Esse tempo, como resposta do Estado à conduta infratora, deverá 
ser suficiente para desenvolver um projeto de atendimento, ao 
mesmo tempo em que, diante do princípio da proporcionalidade, 
assegure uma resposta justa e adequada à infração cometida. 
 
O parágrafo primeiro do artigo 112 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente dispõe expressamente o que o Juiz deverá impor ao 
adolescente, observados determinados parâmetros. Pontue-se 
aqui que a medida é imposta, independentemente do 
consentimento do afetado, daí o caráter sancionatório e, nessa 
dimensão, penalizante da medida socioeducativa. Não é um 
serviço que é oferecido. É uma medida que é imposta! Nesse 
mesmo parágrafo está expresso que o Juiz, ao determinar a 
medida, levará em conta a capacidade de cumprimento, as 
circunstâncias e a gravidade do fato. 
 
É a transposição para a normativa interna da regra 17.1 de Beijing 
que em sua letra “a” dispõe: “A decisão da autoridade competente 
pautar-se-á pelos seguintes princípios: a resposta à infração será 
sempre proporcional não só às circunstâncias e à gravidade da 
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infração, mas também às circunstâncias e às necessidades do 
jovem, assim como às necessidades da sociedade”. Ora, o limite 
máximo de privação de liberdade que o estatuto contempla é de 
três anos, tratando de forma indiferente, do ponto de vista da 
possibilidade jurídica da imposição da medida, o adolescente de 
12 anos e o adolescente de 17 anos e onze meses. 
 
Percebendo-se, por tudo o que foi dito, que o tempo na 
adolescência tem uma significação e uma medida distinta do 
tempo da vida adulta, impõe-se uma reflexão sobre a solução que 
o legislador encontrou em 1990 quando concebeu o Estatuto. 
Sabe-se, por tudo o que se viu, que o adolescente deve receber 
uma sanção breve, por conta da capacidade de modificação que 
esse período de sua vida oferece. A brevidade dessa sanção, 
todavia, não lhe pode subtrair, em nome do princípio da 
proporcionalidade, a capacidade da percepção sancionatória da 
medida, do juízo de reprovação sobre o ato praticado que na 
imposição da medida se expressa. 
 
Deverá ela, ainda, ao contrário do que o próprio Estatuto 
preconiza, estabelecer, caso a caso, em nome do princípio 
constitucional da proporcionalidade, um limite máximo, não sendo 
razoável que se permaneça a tratar a matéria como um sistema 
de direito penal do autor e, não, do fato, tratando igualmente 
situações desiguais. Assim como não é justo que o adolescente 
coautor de um roubo esteja recolhido ao sistema socioeducativo 
enquanto o maior de 18 anos, coautor do mesmo fato, já esteja 
liberado do sistema penitenciário, igualmente não é justo e, por 
isso mesmo, antipedagógico – porque não se compreende 
pedagogia com injustiça – que o adolescente autor de um roubo 
seja tratado com maior rigor do que aquele autor de um homicídio 
ou de um latrocínio. 
 
Assim, a medida do tempo, no princípio da brevidade, deverá 
observar distinções como idade do protagonista e natureza do fato 
praticado, pois, do contrário, não será nem justo nem pedagógico. 
Se dúvida houver sobre isso, consultem os doutos os 
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trabalhadores das unidades de internação e os próprios 
adolescentes, aferindo a percepção destes.  
 
Não é razoável que se permaneça a ter o mundo como ideia, sem 
qualquer ideia do mundo, como já advertia Bruno Tolentino 
(2002). Assim, além de tudo, deverá estabelecer ainda um período 
máximo para ser executada a medida, rompendo definitivamente 
com a inconstitucional ideia da indeterminação, flagrantemente 
violadora do princípio da proporcionalidade.11 
 
Injusto, ainda, que nosso sistema não tenha contemplado um 
tratamento distinto entre o adolescente de 12 anos (que sequer 
deveria ser sujeito de internação) daquele de 17 anos, para quem 
os três anos máximos de privação de liberdade, para certos e 
determinados fatos, podem não ser suficientes para a efetivação 
de um consequente Plano Individual de Atendimento, que deve 
contemplar a ideia de que a impunidade não é um valor 
democrático nem educativo. 
 
Conta-se, no Rio Grande do Sul, que certa ocasião, em meio às 
revoluções armadas que forjaram a história do Estado, vinha em 
seu automóvel o Governador da Província, Borges de Medeiros. 
Adiante, na rua, havia uma aglomeração de pessoas diante da 
sede do partido político rival. O motorista volta-se ao Governador e 
pede orientações, se deverá ou não cruzar diante dos adversários. 
 

Replica-lhe Borges de Medeiros: não cruze tão devagar, 

que pareça provocação, nem tão depressa, 

que pareça covardia. 
 
Assim estamos. 

 
 

                                                
11 Trato desse tema com maior acuidade em Compêndio de Direito Penal 
Juvenil: adolescente ato infracional. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, especialmente nas páginas 182 a 187.	  
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O princípio da “pessoa em 
desenvolvimento” como definidor  

de oportunidades para a ação do Estado 
na vida dos adolescentes autores de 

atos infracionais 
 

Mário Volpi12 

 
 

Do ponto de vista legal, pode-se afirmar que a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) representam 
o marco definidor da diferenciação entre a criança e o adulto. 
 
No caso da Convenção, o objetivo central foi proteger, de forma 
homogênea, todos os direitos das pessoas com menos de 18 anos 
de idade. Ao referir-se à prática de um ato infracional, esse 
instrumento jurídico internacional determina, em seu artigo 37, 
que: “a) nenhuma criança seja submetida à tortura nem a outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Não será 
imposta a pena de morte nem a prisão perpétua sem possibilidade de 
livramento por delitos cometidos por menores de 18 anos de idade; b) 
nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou 
arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança serão 
efetuadas em conformidade com a lei e apenas como último recurso, e 
durante o mais breve período de tempo que for apropriado; c) toda 
criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o 
respeito que merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-
se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade. Em 
especial, toda criança privada de sua liberdade ficará separada dos 
                                                
12 Mário Volpi é formado em filosofia, mestre em Políticas Sociais e autor 
de Sem Liberdade, Sem Direitos: a privação de liberdade na percepção do 
adolescente e de outras publicações sobre o tema dos adolescentes 
autores de atos infracionais. Atualmente coordena o programa Cidadania 
dos Adolescentes do UNICEF no Brasil. 
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adultos, a não ser que tal fato seja considerado contrário aos melhores 
interesses da criança, e terá direito de manter contato com sua família 
por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias 
excepcionais; d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a 
rápido acesso à assistência jurídica e a qualquer outra assistência 
adequada, bem como direito a impugnar a legalidade da privação de 
sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade competente, 
independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal 
ação”. 
 
Já o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais preciso na 
definição das pessoas com menos de 18 anos de idade, 
estabelecendo, no artigo 2°, que “Considera-se criança, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Parágrafo 
Único – Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 
Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.  E para 
orientar a aplicação da lei, o artigo 6o do Estatuto determina 
explicitamente que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta 
os fins sociais e a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento”. 

 
Ao tratar da prática de atos infracionais, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente determina que essa prática somente enseje uma 
ação socioeducativa de caráter judicial quando realizada por um 
adolescente. A prática desse mesmo ato infracional por uma 
criança determinará a ação do Estado para a aplicação de uma 
medida de proteção. 
 
Estabelecidas essas bases, observa-se, então, que a resposta 
jurídica à prática de atos infracionais por adolescentes é regida de 
forma clara e consistente pelo direito internacional e pela 
legislação brasileira, não cabendo dúvidas quanto ao fato de o 
adolescente responder por seus atos de uma forma diferenciada 
da criança e do adulto em função de sua condição peculiar de 
desenvolvimento. 
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A fase da vida definida no intervalo etário dos 12 aos 18 anos 
incompletos convencionou-se chamar-se adolescência. É a 
condição de adolescente que caracteriza de forma peculiar essa 
fase do desenvolvimento. Por isso, para entender as 
características e as consequências da aplicação desse conceito, ou 
mesmo do princípio de pessoa em desenvolvimento, é preciso 
entender a adolescência. 
 
A expressão pessoa em desenvolvimento se aplica obviamente a 
todas as pessoas, uma vez que nenhum ser humano para de se 
desenvolver. Por isso, o que determina essa fase da adolescência 
é uma condição especial, peculiar, específica, que só ocorre nessa 
fase da vida. São processos físicos, biológicos, sociais, culturais, 
psíquicos, cognitivos, relacionais, enfim, de desenvolvimento, que 
só acontecem de forma específica nessa fase da vida. 
 
Vamos apresentar de forma muito esquemática algumas 
abordagens que tentaram caracterizar a adolescência sob 
diferentes pontos de vista. A diferenciação da criança em relação 
ao adulto, baseada no ciclo de vida, é um processo relativamente 
novo na história das sociedades. Do ponto de vista antropológico-
cultural, essa diferenciação é marcada por visões que vão desde a 
inexistência da infância como categoria social, passam pela visão 
da incapacidade da infância e se entendem até uma aceitação da 
autonomia da infância como uma utopia pós-moderna. 
 
A adolescência é um tema relativamente novo para as sociedades 
em geral. Os estudos mais específicos surgiram após o período 
conhecido como “revolução industrial”, que na Inglaterra ocorreu 
no século XVIII e se expandiu para outras partes do mundo no 
século XIX. A referência a essa fase da vida aparece desde os 
filósofos antigos, mas foi somente com o surgimento da psicologia 
que o termo passou a ser usado com mais frequência, embora 
Sigmund Freud (1856-1939) não usasse essa expressão, 
preferindo usar palavras que em alemão significavam puberdade 
(pubertad) e juventude (jugden). Os estudos de Freud inspiraram 
seus seguidores e aprofundaram a dimensão subjetiva da 
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adolescência, isto é, os processos que acontecem no indivíduo e 
que vão determinando a atuação, o comportamento, as reações e 
suas formas de viver essa fase da vida. 
 
Antes disso, a adolescência aparece, ainda sem esse nome, no 
ensaio pedagógico do filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) denominado Emílio, no qual ele procura expor as bases para 
fazer de uma criança um adulto bom, melhor dizendo: como 
educar as crianças para que elas não se tornem más, pois, para 
Rousseau, a tendência natural do homem é ser bom. De forma 
muito superficial, podemos apontar que Rousseau contribuiu para 
diferenciar o adolescente do adulto e investigar a relação entre 
ambos. 
 
Emile Durkheim (1858-1917), sociólogo que estudou 
profundamente a chamada “questão social”, demonstrou que a 
sociedade é um conjunto de normas, ações, ideias, valores que 
não estão somente na consciência do indivíduo, mas que são 
construídas na vida em sociedade. Quando alguém passa a viver 
em sociedade, já a encontra pronta e vai se construindo a partir 
do que vivencia. O sociólogo acreditava que, se pudesse 
demonstrar o quanto um ato individual é o resultado do meio 
social que o cerca, teria uma prova da utilidade da sociologia. Ao 
estudar a questão do suicídio, ele revelou como os jovens sentiam-
se pressionados pelo excesso de rigor e controle ou pelo total 
abandono e indiferença (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 
2003). Dos estudos de Durkheim, originou-se uma discussão que 
vê a adolescência mais como uma produção social ou até como 
uma “conquista social”. 
 
A palavra “adolescente” também foi estudada em sua origem para 
tentar estabelecer-lhe um significado. Originária do latim, seu 
significado já foi explicado como ad-olescer (para crescer), 
adolescere (adoecer) ou adolescens (homem jovem). Na verdade, o 
estudo da palavra não ajuda muito a entender o conceito, pois, por 
mais que se busquem as origens do termo, o contexto de seu 
surgimento é que poderia ajudar a entender-lhe o sentido 
(OZELLA, 2008). 
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As citações a seguir são exemplos de referências que contribuem 
para entender essa fase da vida. Vamos a eles. 
 
O psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) 
representa a contribuição mais estruturada para entender as 
diferenciações das fases da vida de uma criança. Ele tomou como 
base o desenvolvimento de capacidades relacionadas ao pensar e 
ao agir e organizou-as em quatro fases: de 0 aos 2 anos, 
denominou período sensório-motor; dos 2 aos 7, período pré-
operatório; dos 8 aos 12, operatório-concreto; dos 12 em diante, 
operatório-formal (MAYER, 1989, p. 97-164). 
 
Para ele, a adolescência corresponde ao momento mais marcante 
do desenvolvimento da inteligência, pois é nessa fase que o 
pensamento atinge sua capacidade de abstração na forma 
hipotético-dedutiva ou lógico-matemática. É o momento de passar 
das questões concretas para discutir ideias, formular hipóteses e 
chegar a conclusões, desenvolvendo a capacidade do pensamento 
dialético. Essa capacidade projeta-se em sua socialização, 
ajudando o adolescente a ser mais cooperativo no grupo e 
estabelecer relações de reciprocidade. 
 
Outro psicólogo, Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934), propôs 
uma compreensão do desenvolvimento que supere a oposição 
entre processos individuais e processos sociais. Para ele, o 
desenvolvimento ocorre na interação social, do individual ao 
coletivo e do coletivo ao individual. A criança acumula saberes e se 
desenvolve a partir de suas potencialidades, que devem ser 
levadas em conta durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Esse saber associado à interação com outras pessoas cria, a partir 
do contexto histórico-cultural, o desenvolvimento cognitivo e 
comportamental, num processo dialético contínuo.  
 
Vygotsky, embora tenha vivido no mesmo período de Piaget, não 
teve contato com ele, mas com sua obra, e usou-a como base para 
questionar o fato de Piaget não abordar a questão da situação 
social e do meio no qual a criança se desenvolve. “Ambos atribuem 
grande importância ao organismo ativo, mas Vygotsky destaca o papel 
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do contexto histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e 
aprendizagem, sendo chamado  de sociointeracionista, e não apenas 
de interacionista, como Piaget. Piaget coloca ênfase nos aspectos 
estruturais e nas leis de caráter universal (de origem biológica) do 
desenvolvimento, enquanto Vygotsky destaca as contribuições da 
cultura, da interação social e a dimensão histórica do desenvolvimento 
mental” (CALLIGARIS, 1995). 
 
Sigmund Freud estabeleceu as fases do desenvolvimento da 
criança baseado nos impulsos sexuais. Define a fase de 0 a 1 ano 
como fase oral; dos 2 aos 4 anos como fase anal; dos 4 aos 6 anos 
como fase fálica; dos 6 aos 11 como fase de latência, e a partir 
dos 12 anos, com o início da adolescência, a fase genital, na qual 
há uma retomada dos impulsos sexuais e o adolescente passa a 
buscar, em pessoas fora de seu grupo familiar, um objeto de 
amor. A adolescência é um período de mudanças no qual o jovem 
tem que elaborar a perda da identidade infantil, para que aos 
poucos construa uma identidade adulta. Ele procura se diferenciar 
do outro, ao mesmo tempo em que procura se inserir num grupo 
com estilos e gostos próprios (FADIGMAN; FRAGER, 2002). 
 
Outra abordagem importante foi desenvolvida por Erik Erickson 
(1902-1994), que, a partir da divisão do ciclo da vida em oito 
fases diferenciadas, revelou as continuidades e rupturas do 
processo de desenvolvimento humano. Para ele a solução das 
crises ou conflitos de cada fase vai marcando positiva ou 
negativamente o indivíduo e preparando-o ou condicionando-o 
para a fase seguinte. No caso da adolescência, sua principal 
preocupação é com a crise de identidade. É na adolescência que 
se dá, de forma incisiva, o desenvolvimento de uma identidade 
própria, da percepção do indivíduo enquanto sujeito autônomo, 
diferenciado, capaz de constituir-se como um ator social que 
ganha visibilidade no contexto no qual interage (MAYER, 1989, p. 
19-82). 
 
Esse momento específico de construção da identidade precisa ser 
analisado cuidadosamente quando se trata de um adolescente que 
pratica um ato infracional. Essa indefinição identitária, 
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característica peculiar dessa fase da vida, representa uma grande 
oportunidade para desconstruir o significado que vai ganhando o 
delito na construção da identidade do adolescente. Essa dimensão 
do desenvolvimento do adolescente, a construção da identidade, 
exige uma preocupação em usar sempre expressões como 
“adolescentes autores de atos infracionais”, “adolescentes a quem 
se atribui autoria de delitos” e mesmo “adolescentes em conflito 
com a lei”, como um esforço pedagógico para tratar essa atitude 
pessoal do adolescente como uma circunstância de vida que pode 
ser superada. Se, ao contrário, os profissionais que atuam nessa 
área referem-se ao adolescente como infrator, ladrão, bandido ou 
outra denominação estigmatizante, a tendência será de o 
adolescente transformar tal denominação em parte constitutiva de 
sua identidade, como na anotação feita por um adolescente na 
primeira página do seu caderno de escola: “sou um ladrão sem 
recuperação”. 
 
No campo das neurociências, há um interesse em estudar o que 
caracteriza a adolescência. Existem estudos voltados para a 
maturação cerebral que identificam, na adolescência, um 
momento de turbulência causado pelo que seria o 
desenvolvimento do cérebro a partir da face anterior do encéfalo, 
deixando por último as conexões do córtex frontal. Como seria no 
córtex frontal que os aspectos da adaptação social e a elaboração 
dos juízos se formam, poderíamos, então, justificar alguns 
comportamentos dos adolescentes por essa situação da formação 
do cérebro. Outros cientistas vão atestar que a formação cerebral 
encontra-se em estado tão avançado na adolescência que acelera 
a velocidade da aprendizagem, facilita a abstração, promove a 
autonomia e facilita a memória seletiva para os contatos sociais. 
António Damásio, em sua obra O erro de Descartes (1996), mostra 
que os processos cerebrais ocorrem de forma correlacionada, 
superando a dicotomia corpo-espírito e revelando que a emoção 
não é um luxo. Emoção, razão e cérebro humano formam um 
conjunto indissociável. 
 
Embora menos evidentes, as mudanças internas são igualmente 
profundas. Pesquisas neurocientíficas realizadas recentemente 
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indicam que, na fase inicial da adolescência, o cérebro passa por 
uma aceleração espetacular do desenvolvimento elétrico e 
fisiológico. O número de células cerebrais pode quase duplicar no 
espaço de um ano, enquanto as redes neurais são radicalmente 
reorganizadas, causando um impacto sobre a capacidade 
emocional, física e mental (UNICEF, 2011). 
 
Muitos autores, ao percorrerem os diferentes estudos das diversas 
áreas das ciências, preferem não estabelecer padrões muito 
rígidos sobre o que acontece na adolescência. Voltam-se mais 
para entender a adolescência como um fato cultural. De qualquer 
forma, é importante situar a adolescência como uma fase 
específica do desenvolvimento, com características próprias que 
podem representar uma grande oportunidade de desenvolvimento: 
para o próprio adolescente, para sua família e para a sociedade. 
Dentre essas características, estão necessariamente: certa 
autonomia nos processos de socialização; a velocidade da 
aprendizagem; a capacidade de inter-relacionar conceitos e 
valores (abstração), questionar padrões e produzir hipóteses, 
assumir responsabilidades, desenvolver a identidade. 
 
O tema proposto para este texto tinha como pergunta orientadora: 
O princípio da pessoa em desenvolvimento: o que isso delimita 
para a intervenção estatal? 
 
Nestas breves reflexões, fez-se um esforço de apresentar 
sucintamente aspectos dessa condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento do adolescente que, mais do que delimitar uma 
ação do Estado, sugerindo um imenso campo de oportunidades 
para enfrentar a prática de atos infracionais. 
 
Esse sujeito que atua num contexto, toma decisões, estabelece 
relações, desenvolve atitudes, move-se num cenário de 
contradições e sofre as graves consequências de seus atos, vive 
uma fase da vida que o estimula a estabelecer mudanças e 
construir projeto de vida. 
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Cabe ao Estado, por meio dos operadores do sistema 
socioeducativo, conhecer o imenso potencial dessa fase da vida, 

investir no seu desenvolvimento pleno e assegurar 

o surgimento de cidadãos comprometidos com 

valores, atitudes e comportamentos que vão 

contribuir para a sociedade ser melhor.  
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Princípios para um atendimento  
nas medidas socioeducativas 

 
Mariana Furtado Vidigal13 

 
 

A legislação relativa à criança e ao adolescente 

no Brasil tem sofrido importantes mudanças ao 
longo dos anos, da Doutrina da Situação Irregular e seu 

Código de menores à criação da atual Doutrina da Proteção 
Integral com o Estatuto da Criança e do Adolescente.  A evolução 
está no fato de o adolescente tornar-se, sob os olhos da Justiça, 
um sujeito de direitos, não mero objeto de intervenção do Estado, 
o que, por outro lado, lhe atribui deveres.  
 
No caso de adolescentes autores de ato infracional, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente traz um importante avanço ao 
determinar as medidas socioeducativas como forma de 
responsabilização pelo ato cometido. A aplicação dessas medidas 
pelo poder judiciário deve ocorrer após o devido processo legal e 
comprovada autoria e materialidade do ato infracional. Temos, 
assim, a delimitação da ação do Estado frente a esse público e a 
garantia legal de que não terão seus direitos restritos de forma 
arbitrária. O Estatuto prevê, ainda, os princípios para a aplicação 
das medidas, tais como a brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição de desenvolvimento do adolescente em questão. 
 
Com a evolução das normativas para a aplicação da medida 
socioeducativa pelo poder judiciário, é preciso avançar, também, 
na qualificação do atendimento e no acompanhamento do 
adolescente em cumprimento de medida para que princípios e 
objetivos determinados por lei sejam respeitados na execução. 
                                                
13 Diretora de Orientação Socioeducativa da Subsecretaria de 
Atendimento às Medidas Socioeducativas de Minas Gerais – Secretaria de 
Estado de Defesa Social. 
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Após a aplicação da medida pela autoridade competente – o poder 
judiciário –, caberá ao poder executivo realizar o atendimento ao 
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em 
consonância com a legislação. Para as entidades de atendimento, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que as ações 
sejam de caráter educativo e visem, principalmente, à 
escolarização, à profissionalização, ao fortalecimento dos vínculos 
familiares, além do acesso a saúde, esporte, cultura e lazer.  
 
Em 18 de janeiro de 2012, foi promulgada a lei nº 12.594, que 
regulamenta a execução das medidas socioeducativas e elenca os 
objetivos das mesmas: 
 

I - a responsabilização do adolescente quanto às 
consequências lesivas do ato infracional, sempre 
que possível incentivando a sua reparação;  
II - a integração social do adolescente e a garantia 
de seus direitos individuais e sociais, por meio do 
cumprimento de seu plano individual de 
atendimento; e  
III - a desaprovação da conduta infracional, 
efetivando as disposições da sentença como 
parâmetro máximo de privação de liberdade ou 
restrição de direitos, observados os limites 
previstos em lei (Título I, Capítulo I, parágrafo 2). 

 
Como garantir que esses objetivos sejam alcançados no 
atendimento ao adolescente? Como aplicar os preceitos legais em 
um atendimento técnico ao adolescente, realizado por uma equipe 
interdisciplinar, como determina o ECA e a Lei de execução?  
 
Propomos, aqui, uma leitura ampliada das determinações legais, 
estabelecendo quatro princípios para se pensar esses 
atendimentos nas medidas socioeducativas: o adolescente, o ato 
infracional, a responsabilização e os eixos da medida 
(profissionalização, escolarização, família, esporte, cultura e 
lazer).  
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Adolescente: quem é o público atendido pelas medidas 
socioeducativas? 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente define a adolescência 
como o período entre 12 e 18 anos de idade. Mas o que 
concebemos por adolescência para além dessa determinação 
etária? Trata-se de um conceito que ganha diferentes contornos de 
acordo com o campo teórico e cultural em que estamos. No 
mundo ocidental, a adolescência é tomada como o momento de 
transição da infância para a fase adulta, marcado por mudanças 
corporais trazidas pela puberdade e pela árdua tarefa de 
construção da identidade. 
 
A puberdade é um marco fisiológico, que determina o 
desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos ou masculinos, 
quando os corpos começam a perder a forma infantil e a ganhar 
contornos do que se tornará um corpo adulto. Essa transformação 
ocorre dia após dia, impondo ao sujeito algo tão novo que, muitas 
vezes, as palavras não são suficientes para explicar as sensações, 
os novos interesses e desejos.  
 
As mudanças corporais e sexuais afetam os corpos, mas também 
o pensamento e a posição diante da vida. O corpo ganha uma 
agitação, mas o adolescente ainda não sabe o que fazer com isso. 
Diante dessa realidade, os atos tornam-se uma via privilegiada em 
relação ao dizer.  
 
Apropriar-se desse novo corpo, receber novas exigências do social 
e posicionar-se diante do interesse pelos encontros amorosos 
exige do adolescente separar-se do lugar em que era colocado por 
sua família e mesmo pela escola até então. Ele deve construir uma 
identidade, nova imagem de si, para alcançar uma posição inédita 
diante da vida. Para atravessar esse momento, é imprescindível 
que o adolescente questione o lugar que ocupava quando criança 
no desejo de seus pais, o que traz, consequentemente, o 
questionamento dos representante de autoridade e do que está 
tradicionalmente posto.  
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Como se não bastasse esse processo, o adolescente ainda tem 
que lidar com os paradoxos de um momento de transição: surgem 
exigências que já o convocam a ocupar uma posição de homem ou 
mulher, ainda que não tenha respostas e recursos para tal. Em 
nossa cultura contemporânea, não encontramos mais tão 
presentes os ritos de passagem que antes marcavam 
simbolicamente a entrada na vida adulta: o baile de debutantes, o 
primeiro emprego aos dezoito anos, o alistamento militar, para 
citar alguns exemplos. Cada sujeito precisa, então, inventar o que 
é ser um homem e o que é ser uma mulher por si só, por não 
poder contar com a tradição e com nomeações simbólicas 
consistentes. Referências como escola, igreja e família estão 
enfraquecidas na função de orientar os mais jovens. O que é ou 
não permitido não está tão claro na atualidade e nem mesmo os 
papéis que designam o lugar do homem e da mulher perante os 
filhos e perante a sociedade. Estamos numa época de relativização 
dos valores e de sujeitos orientados por um novo discurso. 
 
Acrescentam-se a isso os efeitos do discurso predominante em 
nossa época: o discurso do capitalismo. Por um lado, esse 
discurso oferta inúmeros objetos que prometem uma satisfação do 
desejo pelo consumo; por outro, segrega aqueles que não 
conseguem acessar todos os objetos ofertados. Os adolescentes 
estão inseridos nesse discurso e muitos mostram-se dispostos a 
tudo, até mesmo a infracionar a lei, para manterem-se inseridos 
na forma de satisfação pelo consumo. Nos casos atendidos, 
deparamo-nos frequentemente com a prática infracional 
impulsionada pelo consumo para além do campo da 
sobrevivência. Com o empuxo aos objetos como tênis, roupas, 
bebidas e drogas, a prática infracional não pode mais ser 
justificada somente pelo suprimento de necessidades básicas. 
 
Portanto, quando falamos de adolescência, precisamos considerar 
que estamos falando de sujeitos afetados por esse real no corpo, 
que o agita, e pelo dever de construir uma identidade, mesmo 
diante do enfraquecimento das figuras de autoridade e do 
fortalecimento do discurso capitalista, do qual grande parte dos 
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jovens infratores estão segregados. Sem o recurso ao simbólico 
para tentar traduzir em palavras o excesso, os atos tornam-se uma 
via privilegiada.  
 
Como indica Philippe Lacadée (2007), em Passagem ao ato nos 
adolescentes, é importante que busquemos 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” 
(LACADÉE, 2007, p. 2). 
 
O ato infracional: o que leva o adolescente a cometê-lo?  

 
Cada sujeito responde de forma singular aos impasses trazidos 
pela vida. Na adolescência, como vimos, há uma série de 
impasses e grandes mudanças com as quais o sujeito precisa 
lidar. Diversas modalidades de respostas, de saídas, podem ser 
dadas aos embaraços da adolescência, algumas possibilitando o 
laço social, outras escancarando uma ruptura. A toxicomania, a 
anorexia e a delinquência entram como algumas das respostas 
possíveis e que podem ser tentativas desastrosas de se fazer 
existir na sociedade ou uma resposta que  pode promover uma 
desinserção social, além de fazer vislumbrar um destino mortífero 
para o sujeito. Nessa vertente, podemos considerar o ato 
infracional como uma das possibilidades frente aos conflitos da 
adolescência e precisamos verificar de que ordem é essa resposta 
e a que se atribui. 
 
Não se trata de um conflito qualquer, mas de uma situação frente 
à qual o adolescente não encontra outro recurso que não o ato 
para responder. Uma “escolha forçada” da qual o sujeito lança 
mão para se estabelecer em sua vida. É preciso considerar as 
contingências que atravessam a história do sujeito, como ele 
responde a elas e a forma singular de cada um para encontrar 
satisfação, relacionar-se consigo, com as outras pessoas e com as 
instituições de referência para ele. Por isso, o ato infracional tem 
um lugar único para cada adolescente, e é por essa via que 
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podemos realizar, efetivamente, um atendimento individualizado 
nas medidas socioeducativas.  
 
É fundamental que sejam localizados esses pontos junto ao 
adolescente no cumprimento das medidas, já que, muitas vezes, 
ele não consegue elaborar essas respostas em um primeiro 
momento, tornando-se necessária uma construção ao longo dos 
atendimentos técnicos. Pode-se perceber, então, que é preciso ter 
cautela no uso de explicações universais, como “família 
desestruturada”, “falta de oportunidade”, “falta de limites”, 
“hereditariedade”: além de trazerem um julgamento moral, 
suprimem o que há de singular em cada adolescente. Esses 
fatores devem ser considerados se fazem parte da história e do 
discurso do sujeito, mas não necessariamente determinantes, 
sendo preciso investigar como isso se dá para cada um. A morte 
de um ente querido, a miséria, o embaraço frente ao encontro 
com o outro sexo, a expulsão da escola, o abandono do pai, o 
desejo por poder, a busca pelos atributos da masculinidade, entre 
muitas outras coisas, afetarão cada sujeito de forma específica. É 
preciso averiguar como as contingências e a relação com o social 
compõem o enredo da vida de cada adolescente. 
 
Se somos afetados pelo discurso social predominante – o discurso 
da ciência e do capitalismo –, alguns sujeitos não medem 
consequências para alcançarem sua inserção: precisam consumir 
nem que, para isso, infrinjam a lei. Tráfico, roubos e furtos são os 
atos infracionais predominantes, segundo dados de 2009 e 
2010.14 A imensa maioria dos adolescentes atendidos pelas 
medidas socioeducativas é de origem economicamente precária, 
rebotalhos desses discursos. Há aí um paradoxo: trata-se de atos 
infracionais que ferem o tecido social, mas que visam a uma 
inserção no discurso social predominante.  
 

                                                
14 Dados fornecidos pela Suase em parceria com o Centro Integrado de 
Atendimento ao Adolescente a quem se atribua a autoria de ato 
infracional (CIA BH). 
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Tem sido um grande desafio no atendimento aos adolescentes, 
por exemplo, fazer vacilar os benefícios financeiros trazidos pelo 
tráfico e possibilitar que o adolescente se dê conta dos riscos e 
das rupturas que essa prática infracional pode causar. Além disso, 
não basta o adolescente concluir sobre as perdas que o 
envolvimento com o crime traz: é preciso buscar outras formas de 
obter satisfação e estabelecer o laço social. Compreender o que 
leva cada adolescente a infracionar orientará a equipe e a ele 
mesmo a encontrar, diante dos recursos disponibilizados pela 
medida socioeducativa, o que realmente lhe possibilitará fazer 
outras escolhas e formas menos desastrosas de responder aos 
impasses e contingências de sua vida. 

 
Responsabilização  

 
Quando o ato cometido por um adolescente é considerado crime 
ou contravenção da lei jurídica vigente no País, é denominado ato 
infracional. Para eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
prevê a aplicação das medidas socioeducativas como forma de 
responsabilização jurídica.  
 
A determinação de uma medida socioeducativa é uma intervenção 
legal que visa transmitir “a desaprovação da conduta infracional” 
(Lei nº 12594, 18 de janeiro de 2012). No entanto, essa decisão 
do poder judiciário não implica, necessariamente, um 
assentimento do adolescente e uma efetiva responsabilização pelo 
ato cometido. Em muitos casos, o adolescente não se dá conta da 
responsabilidade que lhe cabe na situação na qual foi apreendido 
ou no ato infracional praticado, seja por um desconhecimento da 
lei, seja por se sentir injustiçado ou até mesmo por achar que não 
haveria outra saída senão o ato. Nessa vertente, aparecem falas 
dos adolescentes como “eu tava só traficando”, “eu tava só com o 
pessoal soltando pipa no beco que fica a boca”, “matei porque era 
ele ou eu”, “precisava pôr comida em casa”, “minha mãe não 
tinha condição de me dar o tênis que eu queria”.  
 
Para ilustrar, vamos ao relato de um atendimento com João, um 
adolescente de 17 anos em cumprimento de medida 
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socioeducativa que, já no primeiro atendimento, afirma, sem ser 
questionado anteriormente, que não sairia do tráfico. Inicia sua 
argumentação indagando à técnica qual o valor de seu salário e 
dizendo que no tráfico chegava a ganhar R$2.000,00 por fim de 
semana. Mas, ao ser perguntado quanto ao uso que fazia desse 
dinheiro, João não sabe responder. Então, utiliza-se de uma frase 
dita de forma recorrente pelos jovens envolvidos no tráfico: 
“Dinheiro do tráfico vem fácil e vai fácil”.  E finalmente, após um 
longo silêncio, diz: “Não sei o que faço com o dinheiro”. E a 
técnica interroga: “Você ganha esse dinheiro todo e não sabe o 
que faz com ele?”. João, então, explica que gasta com armas para 
se proteger e para pagar os “home”15 e que no tráfico ganha-se 
esse dinheiro em 6 meses, “mas aí você cai e perde tudo”. João 
continua contabilizando o suposto lucro que o tráfico lhe trazia e, 
com a intervenção da técnica sobre o valor de cada objeto 
elencado, algo começa a vacilar: mulheres, que, no entanto, “não 
valem nada”, roupas que não poderia usar para não chamar a 
atenção da polícia e o “respeito da comunidade”, que, no fim “das 
contas”, afastava seus amigos de infância, por passarem a temê-
lo; em suas próprias palavras, ele conclui: “Tá bom! Já entendi 
que eu não ganho nada com o tráfico!”. E a partir daí se interessa 
pelos recursos ofertados pela medida socioeducativa para 
conhecer possibilidades de escolhas alternativas ao tráfico. 
 
Portanto, são respostas que não devem ser desconsideradas, 
tampouco tomadas como a última e definitiva. É preciso ir além, 
querer saber mais e localizar o ato na história de cada adolescente 
para acompanharmos a construção de um saber sobre o que o faz 
atuar. O ato por si só já é uma resposta, nem sempre consciente, 
o que não isenta o sujeito de responder pelas consequências 
advindas deste. Lacan (1998) afirma que “por nossa condição de 
sujeitos somos todos responsáveis” (LACAN, 1998, p. 873).  
 
A responsabilidade subjetiva nasce dessa concepção e, a partir 
dela, trabalhamos a responsabilização do adolescente por seus 
atos e pela busca de outras formas de satisfação que não a 

                                                
15 Forma pela qual se refere aos policiais. 
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infração à lei ou uma conduta que ponha em risco sua integridade. 
Trata-se de um chamado ao sujeito para responder sobre sua 
posição, incluindo-se, assim, no discurso que rege a sociedade, no 
laço social. Por mais evidentes que sejam os fatores que 
empurram o sujeito ao ato, é imprescindível que ele possa 
responder por isso. Não se trata de culpabilização ou, por outro 
lado, vitimização, mas da oferta de um lugar para que se possa 
falar sobre o que o leva a atuar e se responsabilizar por isso. Ele 
foi praticado em que circunstâncias, em que momento da vida do 
sujeito? O que o colocou na encruzilhada que o faz agir contra a 
lei? Qual a função do crime na vida daquele adolescente?  
 
A reincidência da prática infracional explicita a repetição envolvida 
em muitos desses atos. O conhecimento das leis e suas 
consequências podem não ser o suficiente para a saída da 
criminalidade. Temo-nos deparado, na medida socioeducativa de 
internação, com adolescentes com repetidas atuações 
infracionais, que passaram por diversas medidas socioeducativas 
sem que isso tenha dado uma medida para seus atos e sua forma 
excessiva de satisfação. Nem sempre o sujeito se dá conta do que 
se repete em sua história, não sabendo também como parar esse 
circuito. É preciso interrogar sobre a força que desencadeia o ato, 
subjetivando-o, na medida em que o sujeito pode construir um 
saber sobre o que o afeta. Esse saber construído possibilitará um 
anteparo para o que o faz atuar. É disso que se trata a 
responsabilidade subjetiva: que seja possível descobrir um novo 
jeito de responder frente aos impasses. 
 
Há algo que vai além das condições sociais. Sabemos que o 
sujeito resiste à lógica da normatização, mostrando à instituição 
que não é como todos os outros, rebelando-se contra a 
homogeneização que aniquila a sua particularidade.  Por isso, não 
se trata de buscar uma confissão de culpa ou uma justificativa 
baseada somente nesse argumento, mas uma intervenção nas 
repetições e na escolha de seu modo de viver.  
 
Buscamos, nos atendimentos, construir recursos para que o 
adolescente possa se defender dos atos que colocam em risco sua 
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própria integridade física e prejudicam sua vida social. Assim, 
vamos além de uma visão que simplifica a questão em termos de 
uma conduta a ser corrigida ou de um sujeito a ser adaptado às 
normas institucionais e sociais. A normatização poderia ter como 
efeito uma passagem tranquila pela instituição, dando-nos um 
critério somente objetivo para avaliar o cumprimento da medida. 
Cumprir as normas institucionais, contudo, é cumprir os objetivos 
da medida? A medida socioeducativa orientada somente pela 
exigência de comportamento adequado marcaria uma diferença na 
trajetória infracional do adolescente quando ele retorna à vida em 
liberdade? Cumpriria sua função de responsabilizar o sujeito pelo 
ato e muni-lo de recursos que lhe permitiriam fazer outras 
escolhas que não o crime?  
 
Nessa perspectiva, damos um passo a mais da exigência de uma 
normatização do comportamento, não exigindo um 
comportamento uniforme de todos os adolescentes e nem que 
façam apenas aquilo que a instituição espera deles. A proposta é 
trabalhar com as normas da instituição, mas, principalmente, as 
normas sociais, não sem considerar a singularidade de cada 
adolescente, aquilo que o torna único. Conectamos, assim, os 
eixos da medida socioeducativa, que, a nosso ver, representam os 
dispositivos de uma sociedade, ao desejo e à forma singular de 
cada adolescente se posicionar na vida. 

 
Eixos da medida socioeducativa como oferta de laço social 

 
A medida socioeducativa possui, em seu cerne, duas vertentes: a 
sancionatória e a pedagógica, que visam à responsabilização pelo 
ato infracional cometido e um atendimento especializado pela 
condição de desenvolvimento em que se encontram os 
adolescentes. 
 
O caráter pedagógico orienta-se por três grandes eixos: 
escolarização, profissionalização, fortalecimento dos vínculos e 
promoção social das famílias. Além disso, acesso aos direitos 
fundamentais do adolescente, como saúde, esporte, cultura, lazer 
e assistência religiosa se assim desejar.  
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Ao analisarmos os eixos e os direitos elencados pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, relativos à medida socioeducativa de 
internação, podemos dizer que representam os diversos espaços 
que compõem uma sociedade.  
 
A família é o primeiro representante e principal transmissor das 
leis e regras que possibilitam uma vida em sociedade. Além disso, 
é a grande responsável pela formação da criança e pela orientação 
do caminho a seguir na idade adulta. A escola é o segundo campo 
das relações sociais, espaço de construção de conhecimento e de 
civilização, responsável pela transmissão do desejo de saber, das 
regras sociais e pelo preparo para a vida adulta. Uma formação 
básica para o trabalho permite ao adolescente conhecer e se 
preparar para as profissões, para que possa fazer uma escolha e 
inserir-se no mercado de trabalho. Não nos esqueçamos de que é 
preciso dar condições de sobrevivência e acesso a bens de 
consumo, tão valorizados no mundo contemporâneo. 
 
A prática infracional explicita uma forma de viver à margem, em 
um mundo de regras próprias e que passa fora da regulação das 
leis jurídicas. Isso não quer dizer, contudo, que o crime não faça 
parte do social: ao contrário, as leis são criadas a partir do 
cometimento de crimes, no intuito de proteger os bens e a vida 
dos que convivem coletivamente. Além disso, a prática infracional 
pode ser a forma encontrada pelo adolescente de se inserir, nem 
que seja pela via da transgressão.  
 
Concebemos que, por meio da responsabilização pela infração 
cometida e da oferta de dispositivos sociais que se conectem com 
o singular de cada adolescente, é possível reinserir o sujeito no 
discurso social por outra via. Não apenas retornar com o 
adolescente para o lugar de onde veio, mas ofertar-lhe 
possibilidades de construir um lugar diferente no social. Trata-se 
de uma oferta de laço. 
 
A família, a escola, o trabalho, a cultura, esporte e as práticas de 
lazer, além de recursos importantes para orientar cidadãos, são 
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lugares de onde também é possível extrair satisfação, uma 
satisfação outra que não a do ato infracional. A rede social tem 
um papel essencial, tanto no que se refere à promoção dos 
direitos fundamentais do adolescente, quanto no acesso da família 
a melhores condições. Além disso, a rede deve ser apresentada ao 
adolescente como dispositivo ao qual ele pode recorrer, não como 
algo ao qual ele precisa estar submetido para se adaptar. 
 
Para concluirmos, cabe à execução de uma medida socioeducativa 
o dever de proporcionar ao adolescente condição para o 
cumprimento da mesma. Para tanto, é preciso ter delimitados os 
princípios que regem o atendimento: fundamentalmente os 
determinados por lei e os que possibilitarão uma execução 
tecnicamente qualificada. É preciso trabalhar no tempo mais 
breve possível, no sentido de ser uma intervenção que possibilite 
ao sujeito construir outras formas de resposta aos imperativos do 
mundo contemporâneo e, principalmente, a suas questões mais 
singulares, que levam alguns a atuar no lugar de dizer. Em seu 
reencontro com a liberdade, deve ser possível ao adolescente 
autor de ato infracional amparar-se nos dispositivos sociais para 

encontrar possibilidades que vão na direção do laço 

social e da vida, em lugar da exclusão advinda da 
prática infracional e, em muitos casos, da 
morte.  
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Os filhos do Estatuto  
nas medidas socioeducativas 

 
Fábio Silvestre da Silva16 

 
 

Inicialmente, quero parabenizar o Governo 
de Minas Gerais por esta iniciativa. É muito 
importante, nesta altura, que haja espaços como 
este para discussão de uma política de atendimento 

intersetorial e em rede de serviços e de proteção. 
 
Segundo Leonardo Boff (1998), “a cabeça pensa a partir de onde 
os pés pisam”. Hoje estou há mais de um ano afastado do sistema 
socioeducativo. Trabalho como supervisor do Projeto Garoto 
Cidadão, um projeto na linha da proteção social básica e cultural, 
voltado para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade, na 
Fundação CSN. Esse afastamento permite-me ver as coisas que 
foram legais e outros desafios que ainda estão colocados. Entre 
esses desafios, destaco a nítida disputa no campo do 
atendimento. De um lado, os que se compreendem na área de 
atuação da assistência social. De outro, os militantes do sistema 
de garantia dos direitos. Essa distinção faz com que os 
adolescentes sejam tratados por diferentes princípios.  
 
Na política da assistência social, fica garantida a compreensão do 
princípio da matricialidade familiar, pelo qual o adolescente é 

                                                
16 Fábio Silvestre da Silva é psicólogo, mestre em Educação pela 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Especialista em 
Psicologia do Esporte pelo Instituto Sedes Sapientiae. Supervisor do 
Projeto Garoto Cidadão da Fundação CSN, responsabilidade social da 
Companhia Siderúrgica Nacional. E-mail: psilvestre@uol.com.br. 

 



 75 

entendido como um segmento social demandante da proteção 
social, no nosso caso, da proteção social especial. 
 
No caso da lógica da proteção integral, preconizada pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), a referência é outro sistema: o 
sistema de garantia dos direitos (SGD). Nesse caso, o princípio 
norteador é o da proteção integral. O SGD é didaticamente 
dividido em três eixos: promoção, defesa e controle da efetividade. 
Vale ressaltar que o sistema de garantia de direitos é um sistema 
estratégico que deve mobilizar os diversos sistemas que 
operacionalizam e garantem os direitos das crianças e 
adolescentes. 
 
À medida que nos aproximamos de nossa discussão, vai ficando 
nítido o quanto o Sinase, que foi amplamente discutido com a 
sociedade, chegou a ser materializado com uma resolução do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), virou Projeto de Lei (PL) e caminha a passos largos 
para se tornar lei, sendo um subsistema do sistema de garantia 
dos direitos – apesar de ser pensado para funcionar 
sistemicamente. 
 
No limite dessa discussão, a disputa pode ser algo que distraia 
mais do que ajude. Fica a questão: o que fazer, do ponto de vista 
da consolidação de uma política, com o atendimento do 
adolescente real que comete um ato infracional? Ele não é uma 
política ou outra, um sistema ou outro, ele é tudo isso – integral. 
Pode parecer paradoxal, mas, ao mesmo tempo, deve ser 
responsabilizado por seus atos e ter, ressarcidos, direitos negados 
ou violados. 
 
São confusões e acertos. Estamos numa caminhada a passos 
largos para a consolidação de um estado de direito. O fato de ficar 
estabelecido, na Política Nacional de Assistência Social, de 2004, 
que as medidas socioeducativas sejam de média e alta 
complexidade e estejam na proteção social especial dessa política, 
não significa que a obrigatoriedade operacional seja por ela. A 
defesa que o Sinase faz, e também faço, é chegar a um melhor 
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entendimento de que trata uma política de direitos humanos, e ela 
deve ser a articuladora natural para a garantia dos direitos de 
maneira integrada. 
 
Durante o cumprimento das medidas socioeducativas, os 
adolescentes precisam apenas das políticas de assistência social? 
Não! Pelo contrário, continuam precisando da proteção integral. 
Precisam de educação; em algum casos, de ingresso, outros, de 
permanência, e, para todos, sucesso escolar. Precisam de saúde, 
em especial, saúde mental e cuidados com a drogadição, muito 
presente em nosso público. Precisam das políticas de esporte e 
lazer, de cultura, habitação e todos os direitos constitucionais. 
 
É importante lembrar-se um pouco das histórias. No lançamento 
do Programa de Aceleração do Crescimento da Criança (PAC da 
Criança, parte da Agenda Social – Criança e Adolescente), em 
2007, quando estive no Governo Federal, ficou estabelecido um 
plano intersetorial em que cada Ministério entrou com metas 
físicas e financeiras para atuar especificamente nas medidas 
socioeducativas. Foram destinados recursos específicos para a 
garantia do desenvolvimento nos estados, tanto para as medidas 
privativas de liberdade como para as que são cumpridas em meio 
aberto. 
 
Nesse sentido, a melhor coisa que aconteceu foi a luta para a 
municipalização da política de atendimento em meio aberto, 
superando, até mesmo, a visão de execução realizada pelo poder 
judiciário, ainda presente em alguns municípios.  
 
Embora a execução das medidas em meio aberto (liberdade 
assistida e prestação de serviço à comunidade) esteja sob a 
responsabilidade dos municípios, é fundamental a compreensão 
da corresponsabilidade da federação e dos estados, especialmente 
no cofinanciamento da política de atendimento.  
 
Estamos ainda comemorando a desmontagem do sistema Febem 
(Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) pela instituição do 
Sinase, o que me faz lembrar a comemoração pela desmontagem 
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do Serviço de Atendimento ao Menor (SAM). Nesse sentido, meu 
maior medo é que, nessa comemoração, o Sinase se transforme 
no famigerado bisneto do SAM. 
 
Independentemente do receio, é preciso exaltar, sim, os principais 
avanços dessa política. Dentre elas, a expansão significativa dos 
programas de execução; o reordenamento das instituições de 
privação de liberdade e a progressiva implantação das medidas 
socioeducativas em meio aberto como uma política de ação 
continuada. 
 
Em 2007, menos da metade das capitais assumiram a 
municipalização das medidas em meio aberto. Hoje, todas as 
capitais e boa parte das cidades com mais de 100 mil habitantes 
implantaram e mantêm seus programas. 
 
É visível o aumento do número de unidades de privação de 
liberdade que atendem aos parâmetros arquitetônicos 
estabelecidos pelo Sinase. Está cada dia mais complicado, para o 
gestor, manter uma unidade que não garanta o mínimo previsto 
pelo Sinase, pois há uma barreira para o financiamento para a 
construção e manutenção das unidades e uma maior cobrança 
dos órgãos de controle da efetividade das políticas de 
atendimento.  
 
Melhor do que eu, os envolvidos na execução das medidas 
socioeducativas e os responsáveis pela consolidação da política 
sabem dos problemas que são enfrentados. Quero destacar, na 
minha fala, que me preocupa muito ver que as medidas têm 
servido mais ao controle do que à emancipação dos adolescentes. 
Onde estão os adolescentes? Por que não estão participando de 
um seminário como este? Como está sendo tratado o princípio do 
protagonismo? Pelo andamento galopante do toque de recolher 
nas cidades, vai ficando clara a necessidade de controlar esses 
jovens, muito mais que criar as condições necessárias para sua 
emancipação e exercício da cidadania ativa. 
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Trago um exemplo de outro desafio, agora do meu estado: São 
Paulo. Na capital o poder público faz a cobertura de 100% do 
atendimento com o auxílio da rede de organizações não 
governamentais (ONGs) que se dispõem a executar o atendimento 
dos adolescentes. É um trabalho terceirizado. Sabemos da crise 
de financiamento público e internacional para as ONGs, graças à 
boa recuperação do Brasil em seu desenvolvimento econômico. 
Temos menos problemas hoje que há 10 anos. Essa crise faz com 
que as ONGs submetam-se meramente à execução das políticas 
ofertadas pelo estado, o que, em minha opinião, gera, em tese, 
um conflito no controle social da efetividade da política. Tudo 
indica que, hoje, apenas a imprensa faz esse controle, ainda que 
só no denuncismo, coisa em que, anteriormente, a ONG era 
especialista. 
 
A formação dos técnicos passou a ser um problema. Para que 
tenham uma ideia, hoje, em São Paulo, para que um policial 
militar possa ir para a rua, ele passa por 18 meses de 
treinamento. Estamos longe de ter uma polícia ideal por lá, pelo 
contrário, são muitas as dificuldades, até mesmo, os estigmas e 
preconceitos. Já no trabalho com as crianças e adolescentes, o 
fenômeno é assustador. A pessoa é contratada hoje e amanhã, 
sem qualquer treinamento, está diante do trabalho. A formação vai 
dar-se no processo e, sem dúvida, os maiores prejudicados serão 
o público final e a compreensão que cada ator terá, em seu papel, 
na rede de apoio e serviço, limitando a estrutura para a orientação 
dos adolescentes em cumprimento de medida. 
 
Para entender o tamanho da problemática e as dificuldades de 
avançar nesse subsistema, é preciso reconhecer o novo perfil dos 
adolescentes em conflito com a lei. São os filhos do ECA que 
vivem na condição de exclusão social. Para terem uma ideia, é 
grande o número dos adolescentes que não frequentam 
regularmente a escola e a maioria está em defasagem idade-série. 
A escola não muda seu “preconceito” de receber os adolescentes. 
Os juízes insistem com a matrícula, mas não temos nada sobre 
permanência e sucesso. É um fato que ainda a maioria do trabalho 
não atinja as famílias, pois grande parte dos adolescentes não 
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conta com apoio familiar e não encontra nos abrigos o 
acolhimento necessário. Muitos estão envolvidos com drogas. São 
usados no comércio: estão escravizados. Estamos vendo a alta 
incidência no motivo de entrada de tráfico de drogas. Como 
consumidores, quando querem, não encontram tratamento 
adequado. Os de melhor condição financeira pagam tratamentos, 
controlam a vida escolar e pagam advogados. Nesse sentido, nas 
medidas socioeducativas estão criminalizados exatamente os que 
antes foram privados de seus direitos fundamentais garantidos 
pelo ECA. 
 
Muito embora tenhamos uma visão crítica dos problemas e 
desafios que estão colocados no sistema socioeducativo, sempre 
apelo para que, mesmo assim, sejamos pautados muito mais pela 
lógica do desafio do que pela lógica do fracasso, como bem 
defende a professora Maria de Lourdes Trassi Teixeira. As notícias 
negativas e de fracassos são retumbantes do poder público e da 
indiferença da sociedade em geral. Os casos perdidos são 
amplamente divulgados, o que não acontece com os casos de 
sucesso. 
 
Por isso, faço questão de destacar, apesar da imensidão de 
problemas, a necessidade do trabalho intersetorial. As medidas 
socioeducativas não são problemas apenas da assistência social, 
ou só da justiça ou só dos direitos humanos. É preciso felicitar as 
decisões nacionais sobre a municipalização das medidas 
socioeducativas.  
 
O Sinase constitui-se de uma política pública destinada à 
INCLUSÃO dos adolescentes em conflito com a lei e demanda 
iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais. 
A medida EXIGE atuação diferenciada: RESPONSABILIZAÇÃO: com 
a necessária limitação de direitos determinada por lei e aplicada 
por sentença e SATISFAÇÃO DE DIREITOS: as restrições são, 
basicamente, da liberdade, os demais devem ser assegurados. 
 
De qualquer maneira, pensando no funcionamento sistêmico e 
articulado, temos que pensar em ações que podem favorecer seu 
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desenvolvimento. Por exemplo, as campanhas conjuntas 
destinadas à sociedade em geral e aos profissionais da área; a 
promoção de discussões, encontros e seminários conjuntos; 
respeito às competências e atribuições de cada ente federativo e 
de seus órgãos; discussões e elaborações para expedição de atos 
normativos que visem ao aprimoramento do sistema de 
atendimento; estímulo à prática da intersetorialidade e a formação 
de redes. 
 
Momentos como este de Seminário, com, quem sabe, a 
publicação do material, são ricos para discutir e pensar soluções 
para os muitos desafios que se mantêm. Não me furto em apontar 
outros desafios que dizem respeito ao todo da implementação da 
política nacional, tais como, ampliação das varas especializadas e 
descentralizadas; integração dos órgãos do judiciário, ministério 
público, defensoria pública, segurança pública e poder executivo 
na operacionalização do atendimento inicial; fortalecimento da 
defesa técnica desses brasileiros; atuação contundente dos 
conselhos de direitos e tutelares; capacitação inicial e formação 
continuada para os operadores do sistema, incluindo os juízes; 
erradicação dos maus tratos; vigilância constante aos 
descumprimentos dos prazos dos adolescentes em internação 
provisória; incentivo a novas e boas práticas; garantia do controle 
social e monitoramento das políticas; qualificação dos sistemas de 
informação e destinação privilegiada dos recursos para o 
reordenamento institucional necessário ao fim, por completo, não 
só do nome, mas do “Modelo Febem”, antes que o Sinase vire 
bisneto do SAM. 
 
Enfim, é fácil afirmar que o Sinase está na contramão da 
crescente demanda social pelo agravamento das medidas. 
Felizmente está. As práticas promissoras na aplicação e execução 
das medidas socioeducativas, no país, identificadas, 
sistematizadas e premiadas devem imprimir-nos outro ritmo na 
política nacional, tendo o olhar no futuro, mas consciente de que a 
ação deve ser para o aqui e agora. Nesse sentido, sabemos que 
vem se tornando cada vez mais indefensável a lógica carcerária 
em nosso país e temos história e memória para essa afirmativa. 
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Por isso, muito mais que um desafio, é um imperativo ético e 
jurídico a superação dos antigos modelos, que invalidam a 
efetividade dos direitos humanos dos adolescentes em conflito 
com a lei.  
 
Precisamos, pelo contrário, com sensibilidade, diálogo e ousadia, 
experimentar métodos, novas tecnologias e reunir esforços das 

várias áreas de conhecimento. Esta é a nossa aposta, e 

esta publicação nos faz o convite de olharmos para 

os meandros da política com esperança nas 
boas experiências desenvolvidas em 

Minas Gerais e neste Brasil tão plural.  

 
Muito obrigado. 
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Um olhar antropológico sobre a gestão 
do sistema socioeducativo 

 
Paulo Artur Malvasi17 

 
 
Sistema Socioeducativo: Vulnerabilidade e Política Pública 
 

O sistema socioeducativo constitui-se em um 

campo político complexo e que envolve diversos atores 

institucionais. Poder judiciário, ministério público e 
conselhos de direitos; polícias e secretarias municipais e 
estaduais – principalmente nas áreas da saúde, assistência social 
e educação –, parcerias entre órgãos governamentais e não 
governamentais. “Ações descentralizadas” construídas de modo 
“participativo” e “articulação intersetorial das áreas de políticas 
públicas” no âmbito municipal, estadual e federal compõem 
interfaces entre os programas de atendimento para garantir a 
“universalidade” das políticas e dos serviços. Uma imbricada rede 
de interesses e perspectivas, de disputas, marca a gestão do 
sistema. No cerne de todo esse emaranhado institucional, há 
(idealmente) o adolescente autor de ato infracional – o “sujeito de 
direitos” para o qual todo o sistema deve convergir.  
 
Propondo discuti-los, problematizo, nas próximas páginas, 
determinados aspectos dos processos sociais, históricos e 
políticos que construíram um sistema político-estatal direcionado 
ao “adolescente em conflito com a lei”, baseado em sua 
caracterização como vulnerável e, ao mesmo tempo, 
potencialmente perigoso para a sociedade. 
 

                                                
17 Antropólogo, professor do Programa de Mestrado Profissional 
Adolescente em Conflito com a Lei (UNIBAN). 
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A noção do adolescente como sujeito de direitos é novidade em 
uma longa história de singularização da faixa etária da infância e 
da adolescência como objeto de intervenção estatal no Brasil. A 
preocupação em formalizar um corpo de leis e de políticas 
específicas voltado para os “menores” inaugurou-se, no Brasil, 
com o código datado de 1927. Essas normas voltavam-se para 
setores da população infanto-juvenil que precisavam ser 
“purificados”: os “menores”, invariavelmente pobres. Era uma 
época em que a noção de higiene estava no centro da ação estatal. 
Desde o início da República – final do século XIX –, políticas de 
saúde pública e intervenção social sobre determinados grupos 
sociais visavam selecionar aqueles que dificultavam a limpeza 
física e moral do espaço público necessária para a construção do 
“projeto nacional” (MOTA, 2003; RIZINI, 2008). O código de 1927 
procurava delinear os mecanismos de punição aos “menores” que 
contribuíam para o atraso do país. 
 
A conotação punitiva do Código de 1927 foi mantida em 1979 no 
“Código de Menores”. A história do Brasil durante o século XX 
revela uma preocupação perene em intervir sobre infâncias, 
adolescências e famílias que possam de alguma forma representar 
perigo à sociedade. 
 
A perspectiva “menorista” foi alvo de um luta social marcante no 
processo de redemocratização nos anos 1980: surgiria uma nova 
concepção da infância, mais afinada com a concepção de crianças 
e adolescentes como “sujeitos de direitos especiais” (VIANNA, 
2002).  A produção intelectual e militante dos anos 198018 

                                                
18 Desde a segunda metade da década de 1970, diversos estudos se 
voltaram para a situação de adolescentes tidos como “marginais” e as 
estratégias do Estado para ajustar sua conduta. Iniciava-se um processo 
de desconstrução da perspectiva “menorista”. O comportamento dos 
“menores marginalizados” foi pensado como parte de um posicionamento 
frente ao sistema sociopolítico e econômico de que participam 
(Schneider, 1982), uma forma de adaptação aos valores sociais 
dominantes e de desenvolvimento de “estratégias de sobrevivência” 
(Ferreira, 1980). A abordagem da ação do Estado nesses trabalhos 
implicaria uma atitude de denúncia, visando diminuir o poder 
institucional de punir arbitrariamente (Ferreira, 1980), ou um 
posicionamento crítico frente a uma sociedade desigual e excludente 
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constituiu uma mobilização que levou à elaboração e à 
promulgação de uma nova legislação específica para crianças e 
adolescentes. Baseado na doutrina da proteção integral, lei nº 
8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representa 
um esforço de superação da política instituída para o “menor” 
pelas legislações anteriores, e pelo organismo responsável pela 
execução da lei – a Fundação Nacional de Amparo e Bem-Estar do 
Menor (Funabem).  
 
A luta concreta pela substituição de uma política baseada no 
paradigma da “situação irregular” por outra baseada no 
paradigma da “proteção integral” implica tanto a mudança 
normativa quanto a de valores. As crianças e os adolescentes não 
seriam mais vistos como “irregulares”, “abandonados”, 
“desviantes”, mas antes como sujeitos cujos direitos estão 
ameaçados ou violados e que, por conseguinte, devem ser 
restaurados. A ação estatal se deslocaria, teoricamente, da 
repressão para a proteção especial (FELTRAN, 2008). A transição 
da ditadura militar (1964-1985) para a democracia, entretanto, 
tem-se mostrado um processo complexo de mudanças e de 
continuidades na sociedade brasileira.19 
 
Na área do adolescente autor de ato infracional, o ECA 
representou um avanço ao instituir o direito ao devido processo 
legal, o direito à defesa e a ênfase na ideia de que as medidas 
deveriam privilegiar o caráter socioeducativo.20 Estas são 

                                                
(Schneider, 1982). A Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor (FEBEM) 
foi identificada como uma instituição com uma visão estigmatizada dos 
adolescentes. Os temas da “reintegração” (ou “reeducação” ou 
“ressocialização”) foram discutidos em sua ambiguidade: ao colocar para 
o adolescente uma identidade idealizada a ser adquirida, a intervenção da 
FEBEM produzia os efeitos contrários àqueles a que se propunha, 
aproximando o jovem de seus pares (“grupo de iguais”) e o distanciando 
dos valores da “integridade social” do mundo adulto (Violante, 1982). 
 
19 Para discussões detalhadas sobre os paradoxos da democracia 
brasileira, ver Peralva (2000) e Caldeira (2000). 
20  Segundo o artigo 113º, “na aplicação das medidas levar-se-ão em 
conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”. 
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mudanças de fundo e que produziram, nos últimos vinte anos, 
transformações (nem sempre exitosas) no atendimento ao 
adolescente. Entretanto, manteve-se a ambiguidade entre a 
garantia de direitos e a tutela. Os movimentos sociais que geraram 
e mantêm o discurso do adolescente como “sujeito de direitos” e 
“prioridade absoluta” mobilizam apoio político em bases amplas e 
eficazes, mas, ao mesmo tempo, tendem a reificar o grupo alvo de 
preocupações. O paradigma da “infância e adolescência” produz 
uma particularidade bastante diferente daquele que o antecedeu – 
o do “menor” –, porém ambas as concepções possuem caráter 
discricionário, demarcando um grupo social que precisa de 
“cuidados especiais” – concepção que facilmente se torna tutela 
nas práticas cotidianas de profissionais que atuam no campo da 
infância e adolescência. 
 
O “socioeducativo” é um dos diversos sistemas surgidos nos 
últimos anos, consequente da execução de políticas norteadas 
pela Constituição de 1988, pelo ECA mais especificamente. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente compôs um movimento mais 
amplo de formulação acelerada de legislações específicas 
destinadas a regulamentar diversos campos da vida social e 
política. A vida humana está no cerne desse movimento do Estado 
brasileiro, no qual se enfatizam três “setores estratégicos”: a 
infância e adolescência; a saúde; a assistência social.  
 
Quase simultaneamente à promulgação do ECA, institui-se, 
mediante a Lei Federal 8080/90, o Sistema Único de Saúde 
(SUS). O SUS serviu como modelo organizativo, na forma de 
sistemas, de todas as políticas voltadas para as “áreas 
estratégicas”. O Sistema Único de Saúde foi o primeiro sistema a 
seguir o modelo de gestão das políticas públicas no Brasil pós-
constituinte: “universal”, “descentralizado” e “participativo”; ele 
foi o percussor modelar de todos os outros sistemas, como o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).    
 
A partir dos anos 1990, todas as legislações específicas colocaram 
em movimento uma nova concepção de política na sociedade 
brasileira, em que os índices de aferição dos direitos, como o 
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Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), passaram a ser 
almejados. O artigo 3º da Constituição enfatiza que “os níveis de 
saúde da população expressam a organização econômica e social 
do país”. Os fatores determinantes e condicionantes de saúde são, 
entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio 
ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a 
bens e serviços essenciais. As ações de saúde devem resultar, 
nesse marco normativo, de uma abordagem econômica e social 
(Lei Orgânica da Saúde). A disciplina que estuda os determinantes 
e a distribuição dos agravos à saúde, levando em conta os 
aspectos econômicos e sociais, é a epidemiologia. Essa disciplina 
foi um dos campos científicos que elevaram a categoria 
“populações vulneráveis” como foco das políticas públicas.         
 
A partir dos anos 1990, nos processos desencadeados na gestão 
pública brasileira, a saúde, a assistência e a área da infância e 
adolescência se consolidaram como os setores estratégicos das 
políticas sociais; as três áreas são aquelas em que se luta para 
reverter as “vulnerabilidades”. Este é o discurso que, mediante a 
edição de portarias e de medidas governamentais, desenha as 
políticas públicas no Brasil contemporâneo. Elas delineiam os 
“grupos especiais da população”, entre ele os “adolescentes 
vulneráveis” – aqueles que estão mais propensos a ceder à 
criminalidade e à violência. O discurso corrente no sistema 
socioeducativo é o de que os “adolescentes em conflito com a lei” 
são duplamente “vulneráveis” – porque são adolescentes e porque 
vivem em contextos determinantes e condicionantes negativos 
para a saúde e para a inserção social. Em síntese, os 
“determinantes de saúde” inter-relacionam condições de vida, 
localidades e grupos populacionais.  
 
A demarcação dos jovens pobres moradores de determinados 
territórios como o público mais “vulnerável” delineou o encontro 
da saúde com a segurança pública. O combate ao tráfico de 
drogas foi uma das estratégias governamentais para minimizar os 
determinantes dos agravos à saúde dos adolescentes “vulneráveis” 
nos últimos vinte anos. Em um artigo intitulado “Por uma política 
efetiva de atenção integral ao adolescente em conflito com a lei 
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privado de liberdade” (BOAS et al, 2010), autores da área 
biomédica sentenciam: “Hoje a violência não é exclusividade da 
segurança pública. É chegada a hora, portanto, da saúde se 
apropriar de sua quota de responsabilidade nas discussões mais 
aprofundadas do fenômeno da violência” (BOAS et al, 2010, p. 
231). Segundo os autores, nesse cenário “nota-se uma trama que 
se constitui da inter-relação entre os âmbitos biológico, subjetivo e 
social” (BOAS et al, 2010, p. 231). A área de políticas públicas de 
saúde ganhou grande espaço no sistema socioeducativo, como se 
verá neste texto.  

 
O Poder Tutelar sob a égide da participação 
 
O sistema socioeducativo é o modelo organizativo do Estado 
brasileiro para adolescentes “vulneráveis”. A caracterização do 
“adolescente em conflito com a lei” tem como um de seus 
elementos basilares a análise do território de onde ele vem. O 
sistema socioeducativo não é universal; ele atinge segmentos 
particulares da população juvenil considerada problemática ou 
indesejável. O discurso militante da área da “infância e 
adolescência” mantém, entretanto, o ideal de “universalidade”, 
assim como a luta pelo caráter “educativo” do sistema.       
 
A promulgação do Estatuto em 1990 representou, para os 
militantes, a possibilidade de abertura para novos modelos de 
ação junto ao adolescente “autor de ato infracional”, ancorada em 
um esforço pedagógico em torno de práticas socioeducativas. 
Destaca-se, nesse campo, a produção de Antônio Carlos Gomes da 
Costa. A partir da sistematização de uma reconhecida experiência 
como diretor de uma unidade da Febem,21, o autor tornou-se o 
principal difusor de práticas socioeducativas. Costa (2001) 
apresenta a proposta de uma “pedagogia da presença” para o 
reconhecimento da “imensa vontade de ser aceito, de viver e 
libertar-se” do adolescente. A obra do pedagogo coloca em 
perspectiva o tema da socialização. O comportamento ajustado, a 

                                                
21 Gomes da Costa foi diretor da Escola FEBEM Barão Camargos em Ouro 
Preto / Minas Gerais, no final da década de 1970 e início da década de 
1980. 
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adaptação total às leis e normas que presidem o funcionamento 
da sociedade, em suma, a renúncia aos atos delituosos e às 
condutas perturbadoras da convivência coletiva é, para o autor, 
um modelo de socialização equivocado. Segundo Costa, a 
“verdadeira socialização não é uma aceitação dócil, um 
compromisso de exigências, ou uma assimilação sem grandeza, 
ela é uma possibilidade humana que se desenvolve na direção da 
pessoa equilibrada e do cidadão pleno” (COSTA, 2001, p. 71). 
Nela, o jovem “terá a liberdade (o direito) de exprimir, quando isto 
corresponde à sua vontade ou ao seu entendimento, a indignação 
salutar que induz à denúncia e ao combate da injustiça e da 
opressão que povoam a vida dos homens em uma sociedade como 
a nossa” (COSTA, 2001, p. 71). Como o próprio autor enfatiza, tal 
pedagogia está longe de compor o sistema de atendimento ao 
“adolescente autor de ato infracional”.22    
 
A construção do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
- Sinase (SEDH, 2005) representa, na primeira década do século 
XXI, uma alternativa no discurso institucional de transformação 
das práticas de atendimento na execução das medidas 
socioeducativas. Nesse documento destacam-se as dificuldades de 
alteração das práticas, pois é “longa a tradição assistencial-
repressiva em relação àqueles que, de alguma forma, 
transgrediram ou apresentam características de algum risco ou 
vulnerabilidade social” (SEDH, 2005, p.14). O quadro apresentado 
sobre a “realidade institucional do atendimento socioeducativo” 
aponta as “grandes mudanças necessárias” para que as medidas 
possam ser “educativas”, ou seja, que agenciem uma 
transformação no sujeito.  

                                                
22 Antônio Carlos Gomes da Costa situa a pedagogia da presença como 
parte de um esforço que “vê o sistema atual como uma massa falida em 
todos os níveis e aspectos” (COSTA, 2001, p. 73), do panorama legal, 
passando pelo ordenamento político-institucional, até as formas de 
atenção ao adolescente – que “assumiram contornos de ineficácia e de 
degradação tão evidentes que tornou-se uma realidade praticamente 
impossível de ser revestida sem a desconstrução total do sistema” 
(COSTA, 2001, p. 73). 
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A chave para alcançar a mudança de paradigma das intervenções 
sobre adolescentes é a gestão. A ação racional e planejada a partir 
de um sistema não evita, entretanto, que as intervenções 
construam formas normativas de cidadania, fundadas em 
assunções morais culturalmente específicas e/ou de cariz 
etnocêntrico recorrentes na sociedade brasileira.  
 
A ideia de gestão praticada no sistema socioeducativo se expressa 
publicamente como gerir – “administrar, dirigir, gerenciar” 
(HOUAISS e VILAR, 2001, p. 1447) –, mantendo eclipsada (mas 
latente) sua dimensão tutelar. Gestão também se origina do verbo 
gestar – “formar e sustentar um filho no próprio ventre” (HOUAISS 
e VILAR, 2001, p. 1449), que remete à ideia de cuidado e 
proteção. Tal concepção compatibiliza bem com políticas 
discricionárias para “os personagens sociais que mais facilmente 
podem ser tomados como ‘naturalmente’ tutelados ou tuteláveis”: 
a infância e a adolescência (VIANNA, 2002, p. 271). A missão 
pedagógica de formar, cultivar, facilmente se transforma em 
cuidar, tutelar; são diferenças semânticas sutis, mas que podem 
indicar práticas profundamente divergentes. Segundo Lima 
(2002), a tutela no Brasil se caracteriza pelo controle e alocação 
diferencial e hierarquizada de populações, para as quais se criam 
estatutos diferenciados e discricionários nos planos jurídico e/ou 
administrativo. Este é o caso das políticas públicas voltadas para 
“adolescentes em conflito com a lei”. No caso daqueles 
enquadrados como “infratores”, a tutela é muitas vezes tida como 
uma obrigação do Estado em defesa da sociedade.     
 
A dicotomia das intervenções sobre os “adolescentes em conflito 
com a lei” é reatualizada no Sinase. Segundo o documento, a 
função pedagógica das medidas socioeducativas deve ser o de 
auxiliar o adolescente, promover atitudes e conhecimentos para 
que, sobretudo, ele não reincida no ato infracional. Em suma, a 
finalidade da medida é mudar o comportamento dos adolescentes, 
com foco em evitar a reincidência por meio de estratégias de 
educação e inclusão. O Sinase salienta que é “fundamental” nesse 
processo que tais estratégias contemplem a participação dos 
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adolescentes na gestão dos programas. O adolescente deve 
“assumir conscientemente seu papel de sujeito” (SEDH, 2005, p. 
50). No documento lê-se: “as ações socioeducativas devem 
propiciar concretamente a participação crítica dos adolescentes 
na elaboração, monitoramento e avaliação das práticas sociais 
desenvolvidas, possibilitando, assim, o exercício – enquanto 
sujeitos sociais – da responsabilidade, da liderança e da 
autoconfiança” (SEDH, 2005, p. 50). 
 
A participação popular é um ponto central do modelo de gestão 
difundido pelo Brasil “pós-constituinte”. O caso do Sinase é 
exemplar: a proposta de gestão dos programas de atendimento 
socioeducativo é apresentada em termos de uma “metodologia de 
gestão”. Salienta-se nela que o objetivo maior da gestão 
participativa é a constituição de uma “comunidade 
socioeducativa”, composta por profissionais e por adolescentes 
dos programas de atendimento socioeducativo. A participação dos 
adolescentes é idealmente contemplada, pois, junto aos diversos 
profissionais que atuam no atendimento, eles compõem a 
“comunidade socioeducativa”23. Na descrição dos “dispositivos” 
que concretizam a “comunidade socioeducativa”, entretanto, não 
está clara a participação efetiva dos adolescentes. A gestão 
participativa – chamada de dispositivo no documento – é 
apresentada como a “participação de todos nas deliberações, na 
organização e nas decisões sobre o funcionamento dos 
programas”; se partirmos da caracterização da “comunidade 
socioeducativa” como sendo composta por profissionais e por 
adolescentes, será possível pressupor que os jovens também 
deliberem, organizem e decidam. A participação destes está 
proposta, também, na avaliação do desempenho da direção, assim 
como no da equipe, do próprio funcionário e do adolescente, de 

                                                
23 Nesta “comunidade”, a gestão deve ser participativa: (...) todas as 
operações de deliberação, planejamento, execução, monitoramento, 
avaliação e redirecionamento das ações devem ser compartilhadas, 
rotativas, solidárias, tendo como principal destinatário o coletivo em 
questão, contemplando as peculiaridades e singularidade dos 
participantes (SEDH, 2005, p. 99).  
 



 94 

acordo com critérios constituídos pelo coletivo e pelos indicadores 
de qualidade; o adolescente, em tese, avaliaria o trabalho dos 
técnicos e gestores, embora os parâmetros de avaliação sejam 
técnicos.   
 
Todas as caracterizações dos dispositivos compõem uma 
“metodologia de gestão” em que o adolescente aparece como 
“sujeito” (ou “protagonista”), mas a formulação é bastante 
ambígua. Colocada nos termos acima citados, a proposta de 
gestão participativa ignora a imensa diferença de poder entre 
diferentes profissionais do campo e, sobretudo, entre o corpo 
profissional e os próprios adolescentes, que são tidos, em última 
análise, como pessoas que precisam de tutela e de intervenção.  
 
Em todos os dispositivos apresentados, o Plano Individual de 
Atendimento (PIA) é aquele que mais especifica o lugar que os 
adolescentes e seus familiares ocupam na gestão do programa de 
atendimento. O PIA, entretanto, é um instrumento de gestão que 
fica sob a responsabilidade dos técnicos, psicólogos e assistentes 
sociais. O adolescente é o objeto de intervenção. Numa proposição 
ideal, os adolescentes e suas famílias pactuariam os passos, os 
possíveis obstáculos e as estratégias de ação.  
 
Outro ponto importante a ser salientado na proposta de gestão de 
programas do Sinase é que, no documento, não está clara a 
relação dos programas com forças institucionais extremamente 
marcantes na experiência dos adolescentes que passam por 
medidas socioeducativas: as polícias e o judiciário. As polícias e o 
judiciário compõem o início do processo de aplicação e execução 
das medidas. O judiciário aparece como parte de uma “rede 
externa” da “comunidade socioeducativa”, e é ainda citado como 
necessário na criação de uma “aliança estratégica”. Para os 
adolescentes, as polícias e o judiciário desempenham um papel 
central na experiência de passar pelos programas de atendimento. 
A força que os adolescentes atribuem a esses atores institucionais 
revela um cenário bastante complexo que circunscreve a gestão de 
programas socioeducativos. 
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O sistema socioeducativo deve “reinserir” o “adolescente autor de 
ato infracional”. Como política pública, sua formulação parte de 
uma dicotomia: por um lado, o “público-alvo” deve sofrer uma 
intervenção, pois constitui um risco para a sociedade não intervir 
sobre aqueles que são os potenciais “futuros criminosos”; por 
outro lado, os adolescentes são também vistos como pessoas em 
dificuldade, necessitados e desprotegidos, num estado 
permanente de “vulnerabilidade”. Nesse contexto, as medidas 
socioeducativas devem simultaneamente controlar 
“comportamentos de risco” e cuidar de “estados vulneráveis”.  

 
Violência e Participação – A Higiene da Socioeducação 
 
“Direitos dos mais e menos humanos” é um artigo seminal sobre 
as consequências inesperadas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – tendo sido escrito por Claudia Fonseca e Andréa 
Daniella Lamas Cardarello (2009) dez anos depois da 
promulgação do ECA e dez anos antes desta pesquisa.24 Sob a 
ótica da antropologia, o texto parte da premissa de que “os 
direitos humanos em uma forma abstrata e descontextualizada 
pouco significam” (FONSECA e CARDARELLO, 2009, p. 220). 
Pressupondo que a “frente discursiva”25 em torno dos direitos da 
infância e da adolescência é uma faca de dois gumes, as autoras 
levantam a hipótese de que, se os ativistas dos direitos humanos 
não mantiverem certo distanciamento desse jogo discursivo, 
“correm o risco de montar programas que não apenas deixam de 
alcançar seus objetivos mas, pior que isto, produzem novas 
formas de exclusão” (FONSECA e CARDARELLO, 2009, p. 220-
221). 
 

                                                
24 O artigo foi publicado em 1999 em Horizontes Antropológicos, n. 10, 
1999, p. 83-122. 
25 As autoras caracterizam as “frentes discursivas” como o fruto da 
negociação entre diversos grupos de interesse trabalhando em torno de 
um mesmo tema. 
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As autoras destacam que os rearranjos semânticos disparados 
pelo ECA tiveram forte impacto sobre a realidade de jovens 
brasileiros – mas nem sempre da forma esperada: sugerem que 
esse descompasso tem a ver com a expectativa irrealista de que, 
pelo judiciário, seja possível solucionar todos os problemas da 
sociedade. Tal visão de um poder da “teoria” (a lei) sobre a 
“prática” (a vida cotidiana) desconsidera as grandes diversidades 
existentes entre os adolescentes brasileiros. Pensamento e 
práticas institucionais assim orientadas redundam na 
normatização da conduta, corporalidade, moral e modo de vida 
dos jovens “em conflito com a lei”, realçando a dubiedade e a 
contradição presentes na lógica de proteção e correção do sistema 
socioeducativo. A persistência manifesta da pobreza conjugada 
com uma sociedade consumista gera um contexto em que o 
simples aperfeiçoamento das leis não é capaz de aparar as 
tensões sociais. Como as autoras destacam, há no Brasil uma 
“adolescência provedora”, isto é, pessoas que, em vez de 
experimentarem um período prolongado de dependência e 
escolarização, tornam-se desde cedo corresponsáveis pelo 
sustento da família. Nesse caso, o adolescente é muitas vezes 
impelido pelo seu próprio contexto de vida a procurar formas de 
renda. Mercados criminosos operam junto a esses segmentos, 
pois há mão de obra barata e disponível. Apenas as mudanças em 
legislações não resolvem esse problema. 
 
Em uma digressão sobre a infância idealizada pelas classes altas 
brasileiras, Fonseca e Cardarello (2009) lembram que, até pouco 
antes da promulgação do ECA, a diferença entre as “infâncias”, a 
rica e a pobre, não era problematizada, pois as etapas da vida não 
seriam relevantes aos pobres. As autoras exemplificam lembrando 
que era comum na sociedade brasileira a existência de 
empregadas domésticas de treze e quatorze anos em casas com 
adolescentes da mesma idade, vivendo a fase “despreocupada da 
infância” (FONSECA e CARDARELLO, 2009, p. 248). Apenas 
recentemente as crianças pobres passaram a integrar-se à 
categoria universal do “humano”, sobretudo após a promulgação 
do ECA.  
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Mas essa inclusão de um novo grupo no horizonte 
humanitário não deixa de engendrar paradoxos: por 
exemplo, quando a criança (ou adolescente) faz 
dezoito anos e muda subitamente de status (de 
criança “em perigo”, merecendo atenção especiais, 
para ser considerada um adulto “perigoso” contra 
o qual é preciso se proteger). Ou quando é preciso 
achar um culpado pela situação intolerável em que 
tantas crianças se encontram atualmente. Aí, o 
sacrifício que se oferece para expiar a nossa má 
consciência aparece na figura dos pais 
desnaturados. A noção de “criança rei”, irrealizável 
em tantos contextos, engendra seu oposto – a 
noção de criança martirizada – e, com esta, um 
novo bode expiatório: os pais algozes (FONSECA e 
CARDARELLO, 2009, p. 248, grifos das autoras).  

 
Os estudos antropológicos contribuem para a problematização das 
lógicas universalistas de direitos, baseados em noções de 
totalidade (a criança e a adolescência universal), identidade e não 
contradição (sujeito de direitos), confrontando-as com o (vazio de) 
sentido da violência e do caos. Como ouvir esses outros – 
adolescentes e suas famílias que não se enquadram no modelo 
“ideal” – na condição de sujeito de direitos? Modelos 
descontextualizados de direitos humanos podem reforçar 
mecanismos de exclusão (colocando adolescentes e famílias 
dentro de categorias rígidas, como, por exemplo, a de “família 
desestruturada”); mas, pior ainda, tais modelos são capazes de 
negar toda e qualquer apreensão da alteridade (uma “criança 
provedora” em uma “família desestruturada” é inaceitável, não 
permite a infância almejada, a realização plena do Estatuto).  
 

Afinal, as individualidades que existem na 
sociedade contemporânea não são tão facilmente 
domesticadas; nem tão pouco cabem 
necessariamente nos rótulos das ciências jurídicas. 
E, no entanto, qualquer política pública voltada 
para a garantia de direitos humanos há de levar em 
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consideração a diversidade social (...) As 
alteridades que precisam ser enfrentadas são 
aquelas que menos queremos ver – a dos jovens 
infratores, por exemplo, ou dos pais dos 
“abandonados”. São “individualidades” que 
apontam dimensões de nossa realidade que 
preferíamos esquecer (FONSECA e CARDARELLO, 
2009, p. 251, grifos das autoras). 

 
O sistema socioeducativo como uma das amplas políticas públicas 
para adolescentes e jovens no Brasil é composta por repressão 
das forças de segurança conjugada pela busca de consentimento 
via promoção das áreas da saúde e da assistência social. A ideia é 
que o adolescente/jovem contribua para a melhoria dos índices da 
nação ao não reincidir. No sistema socioeducativo, um jovem 
“infrator” deve reconhecer sua própria situação de vulnerabilidade 
e aceitar mudar seu estilo de vida para ser incluído; ele deve se 
mostrar saudável biológica, subjetiva e socialmente, ou seja, uma 
inteira sujeição a uma visão de “vida saudável”. Para tanto deve 
distanciar-se das condições e comportamentos normativamente 
eleitos como de “vulnerabilidade”.  
 
Como ensina Veena Das (2006), na antropologia não se identifica 
um padrão de escala independente da perspectiva. Para o 
antropólogo a questão é estabelecer um horizonte em que ele 
pode localizar os interlocutores em suas relações e interações com 
o outro. Essa perspectivação, no contexto estudado, leva a crítica 
de noções como “projeto de vida saudável”, “protagonismo 
juvenil” entre outros, que se distanciam da experiência comum 
dos adolescentes; no lugar, eles revelam um sistema de 
fragmentos, lacunas e violências. No centro das tramas 
disparadas pela aplicação de medida socioeducativa, encontros 
humanos singulares entre pessoas (tanto adolescentes quanto 
profissionais do sistema) desnudam no cotidiano a própria 
configuração de poder que encerra suas práticas. 
 
A ênfase dada ao contexto familiar pelas decisões judiciais de 
aplicação ou não de uma medida socioeducativa indica mais do 
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que a garantia do direito à convivência familiar, um cálculo para a 
gestão de riscos: impedir situações em que o adolescente tenha 
autonomia para agir e reincidir no ato infracional. Se a família não 
é considerada apta para esse fim, o juiz pode aplicar a medida de 
internação. Famílias certas e famílias erradas são delimitadas por 
modelos idealizados. A decisão, que define o gerenciamento da 
medida a ser aplicada, se baseia em hierarquias de poder. A 
assimetria entre a “menor” e seus responsáveis é sobreposta entre 
a dos pais – potencialmente incapazes de controle – e do poder 
judiciário. Essas assimetrias e a execução das diferenças de poder 
assentam-se numa preocupação mais profunda no que diz 
respeito a como gerir populações potencialmente perigosas 
(VIANNA, 2002; FONSECA e CANDERELLO, 2009). 
 
Após vinte anos da promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), a “comunidade socioeducativa” proposta no 
Sinase é uma teoria em consonância com a “cultura participativa” 
estimulada em diversos mecanismos de participação democrática, 
como os conselhos de direitos, orçamentos participativos e 
conferências temáticas, sistemas universais – como o SUS, o Suas 
e o Sinase –, estruturas participativas e com controle social. O 
estado de direito é amparado por um sistema de participação que 
tem se desenvolvido no Brasil desde a Constituição de 1988. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente compõe um conjunto de 
mecanismos democráticos que tem inovado a participação no 
país. Os direitos estão estabelecidos, existe um discurso de 
universalidade e descentralização, fóruns de participação mais 
numerosos e diversificados se multiplicam. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente é um marco desses movimentos. Infelizmente, 
em torno de mecanismos institucionais previstos no ECA, como a 
consolidação das medidas socioeducativas, observamos a 
reiteração da violência, do preconceito, da ausência de garantia de 
direitos. E, ainda, a constituição de novos campos de validação do 
controle sobre a vida dos adolescentes.      
 
Ao realizar uma análise filosófica do poder político que engloba as 
histórias e os desdobramentos da experiência subjetiva da ação, 
no contexto do adolescente em conflito com a lei, Edson Teles 
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(2010) apresenta reflexões importantes para a compreensão dos 
processos pelos quais os adolescentes passam ao ingressar no 
sistema socioeducativo. A prisão por um ato infracional lança o 
adolescente no mundo das instituições públicas. A partir deste 
momento, há uma transferência de autoridade dos pais para a 
figura do juiz – e dos representantes deste. Dentro do sistema, o 
jovem não encontra espaço para a expressão de seus sentimentos, 
sonhos e traumas.  

 
O rito institucional do atendimento ao adolescente 
infrator tende a forçar uma unanimidade de vozes e 
condutas em torno da racionalização da prática 
profissional, priorizando significações homogêneas 
dos atos de violência. A contrapartida desta 
abordagem institucional é o ocultar dos modos 
divergentes com que as subjetividades sociais, 
tanto dos adolescentes, quanto dos profissionais, 
rompem com o modelo racional. O trato 
homogêneo do sujeito obscurece as interpretações 
da memória traumática e mantém o incessante 
embate entre dominação e resistência dentro do 
ordenamento. A oposição entre a razão 
institucional pacificadora – via repetição da 
violência – e as lembranças traumáticas obstrui a 
expressão da dor e reduz a memória às emoções, 
acabando por construir uma nova relação social 
justamente sobre a negação do passado (TELES, 
2010, p. 20). 

 
A “comunidade socioeducativa” redunda em uma experiência 
contraditória, entre um discurso idealizado de participação 
democrática e as condições objetivas que o Estado e a sociedade 
oferecem à participação do adolescente autor de ato infracional. 
As consequências emocionais para os adolescentes e para os 
profissionais variam da frustração ao niilismo, da revolta ao 
cinismo, do desespero à resignação. Mergulhados nas 
contradições do mundo social e sem os meios para suprir as 
deficiências da política estatal, os profissionais da área vivem tais 
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contradições sob a forma de dramas pessoais (FONSECA e 
SCHUCH, 2009). 
 
O trato homogêneo dos adolescentes, delineado pela noção de 
“vulnerabilidade” obscurece as interpretações sobre a ideia de 
saúde e mantém o incessante embate entre dominação e 
resistência no interior do sistema. O campo das medidas 
socioeducativas se constitui em modos de objetificação do sujeito 
que combinam a mediação de disciplinas científicas (como a 
epidemiologia, a psicologia e a psiquiatria, por exemplo) e a 
prática de exclusão, geralmente num sentido espacial 
(confinamento ou segregação), e sempre num sentido social 
(RABINOW, 2002, p. 27-53). Embora sejam marcadas pela coação 
que vitimiza e estigmatiza os adolescentes, as relações políticas 
entre os adolescentes e as instituições se dão por maneiras 
mutantes. Os adolescentes passam por relações diferenciadas em 
que tentam resistir ao ordenamento, dependendo do interlocutor. 
Eles são, com frequência, os “infratores”, “moradores de bairros 
vulneráveis”, “comprometidos pelo uso de drogas”; mas nas 
brechas do sistema, nas possibilidades de reivindicação de sua 
“participação” (como ocorre em certas oficinas, debates e 
entrevista como a que realizei) eles procuram mostrar e afirmar os 
mecanismos que constituiriam suas escolhas e posicionamentos. 

São nessas fronteiras movediças que os profissionais 

dos programas de atendimento socioeducativo têm 

construído as interfaces possíveis entre a política 

pública e a vida cotidiana do adolescente em 

cumprimento de medidas socioeducativas.   
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Juventude, violência e educação: 
nomadismo e experimentação26 

 
Glória Diógenes27 

 
 

A igreja diz: 
O corpo é uma culpa 

A ciência diz: o corpo é uma máquina. 
A publicidade diz: 

O corpo é um negócio 
O corpo diz: eu sou uma festa. 

(“As Palavras Andantes”, Eduardo Galeano) 
 
 
Um prelúdio 
 

Experimentar. Usar os cinco sentidos. Ser 
afetado. Em outras palavras, educar. O conjunto desses 

dispositivos provoca um movimento ininterrupto do ato 

aprender-desaprender-aprender. Essa ação contínua da 
aprendizagem requer um entrelaçamento entre espaço e tempo, 
entre lugar da experiência e tempo da memória. Como diz 
Bachelard, a memória é topográfica. “É pelo espaço, é no espaço 
que encontramos que encontramos os belos fósseis de duração 
concretizados por longas permanências” (1998, p. 29). A 
lembrança, para se fixar, demanda um suporte, um lugar, uma 
paisagem capaz de abrigar os signos da experiência. Essa 
paisagem nem é fixa, como visualizamos nos mapas, nem muito 
menos física, tal qual costumamos visualizar e tatear em nossas 

                                                
26 Esse texto foi previamente apresentado no X Encontro de VIII Encontro 
cearense de historiadores da Educação/ III Encontro Cearense de 
Geografia da Educação, Fortaleza, julho de 2011. 
27 Professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Universidade Federal do Ceará. 
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vivências urbanas. Essa experiência de educação é móvel, assume 
múltiplos campos de experimentação e não tem uma finalidade 
específica. Porém, prescinde dos requisitos mais tangíveis, mais 
concretos e mais ocultados nos ritos da aprendizagem – território 
corpo, território cidade.    
 
Por tal razão, neste texto, em vez de seguir apenas trilhas 
discursivas, compartilharei narrativas e reflexões acerca das 
conexões entre corpo e cidade no campo de estudos e pesquisas 
sobre juventude. Vale ressaltar que aqui pouco importa a ideia do 
corpo invólucro, isolado dos outros corpos e dos lugares por onde 
anda e por onde fica.  Interessam os pontos de encontro e os 
sentimentos que daí emergem e que produzem lastros 
compactuados de sentido, já que “sem o afeto que o sustenta os 
códigos são línguas mortas” (GIL, 1997, p. 42). Por essa razão, o 
corpo é, também, sedimento da escrita, lugar de dar passagem 
aos códigos dos afetos.   
 
Em todas as vias percorridas, fui eu, também, andarilha. Seja 
como facilitadora da oficina da palavra no Enxame,28 seja como 
educadora-pesquisadora em planos diversos de encontros e 
descobertas com os vários atores que povoaram o campo dos 
vários processos de pesquisa: gangues, galeras, hip-hop, 
pichadores, grafiteiros, integrantes de torcidas organizadas de 
futebol, lutadores de jiu-jítsu, dentre outros. Desse modo, algumas 
linhas poderão desenhar mapas em zigue-zagues, conjuntos 
entrelaçados de nós entre juventude, corpo e cidade. 
 
A arte é a força motriz da narrativa. Os saberes emanados no 
campo da arte têm o corpo como o lugar que dá passagem, que 
emite códigos, produz e compactua sentidos. O corpo atua na 
educação como um transdutor de signos (GIL, 1997, p. 32). Isso 
significa dizer que em particular, convirá dar um lugar de importância 
ao corpo, à sua aptidão para emitir e receber signos, para os inscrever 

                                                
28 Essa experiência de criação e coordenação da ONG Enxame ocorreu 
durante o período de tempo relativo ao ano 2000 até o final de 2004, no 
Morro Santa Terezinha, em Fortaleza. 
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sobre si mesmo, para os traduzir uns nos outros. Os signos do corpo é 
que conduzem, conformam e fazem circular códigos e 
significantes da cidade, movendo, em cada um desses lugares, 
diferentes formas de apropriação e nomeação simbólica; tanto dos 
sujeitos como dos espaços urbanos. São os corpos que fazem 
trafegar os signos que informam cidade, transformam cidade e 
imaginam cidade (FERRARA, 1988). 
 
Cidade e corpo projetam-se como lugares amalgamados de 
experimentação. Misturar saberes segregados, como diz Michel 
Serres (2001, p. 311), significa perceber que o sensível é 
resultado da presença constante da flutuação, de circunstâncias 
que mudam o tempo todo, que passam para as bordas e 
provocam trocas, bifurcações, mudanças de dimensão, passagens 
de energia à informação, em suma, tudo que conecta o indivíduo 
local e singular às leis globais do mundo e as flutuações do nicho 
móvel. Acredito que eu mesma, nessa qualidade dupla e também 
misturada de professora da universidade, coordenadora de uma 
experiência com jovens da periferia, pesquisadora nômade, fui 
quase sempre impelida a movimentar-me para as franjas do que 
se denomina ser educadora e ir para além das salas, bibliotecas e 
gabinetes. Sair do lugar para que o conhecimento assuma a forma 
e o fluxo do movimento.  
 
Nômade, não no sentido tradicional do termo, como aquele que 
está constantemente mobilizando-se de um ponto a outro para 
chegar a algum lugar, mas fundamentalmente, como bem destaca 
Gilles Deleuze (1997, p. 52-53), como aquele não tem pontos, 
fronteiras nem terra delimitada, que habita o espaço marcado por 
traços que se apagam e se deslocam com o trajeto. O nômade 
move-se na superfície de sua própria terra e a refaz 
constantemente. Esta deve ser a diretriz primeira do educador: 
conquistar novas terras. O educador, de modo geral, tem sido 
afeito a muros, fronteiras e normas. Saberes enclausurados e 
alérgicos aos sopros dos movimentos, das oscilações e do 
deslocamento. 
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Fronteiras e territórios 
 
A cidade produz um sentido, uma significação nomeada e 
apropriada por cada sujeito a partir do conjunto de imagens que 
ele acumula: um repertório de signos urbanos. Não se faz isso 
sem o corpo, não se faz isso sem movimento, sem 
experimentação. São os jovens que parecem, mais do que 
qualquer outro personagem urbano, perceber o caráter imagético 
da existência na cidade e do corpo como artífice dessa cultura da 
comunicação visual (CANEVACCI, 2001). Os lugares da cidade 
transmudam-se através do conjunto de imagens acionadas nas 
passagens dos corpos juvenis. Desse modo, ser jovem tem 
significado, para além da condição geracional, a habilidade de 
construir, partilhar e exibir signos juvenis. “A comunicação visual 
tornou-se tão recorrente que é como se as palavras funcionassem 
apenas como âncoras para que o corpo-linguagem pudesse exibir-se, 
para que os sinais pudessem explicitar os jogos de identidades” 
(DIÓGENES, 1998, p. 162). Promovem um estatuto singular de 
existência a cada experiência, e acreditam muitas vezes que têm 
que demarcar, dominar e defender esses territórios. 
 
Esse espaço diferencial, que é o território, tem o corpo juvenil 
como um de seus principais artesãos, tendo em vista a profusão 
de estilos, marcas e invenções que identificam as experiências 
juvenis na cidade. Três braços de um rio se encontram na 
definição do que tentamos esboçar acerca da categoria juventude, 
em nosso tempo recente: cidade/imagem, corpo e educação. Vai 
ficando mais nítida a percepção que aqui foi sendo construída, 
entre a necessidade da juventude de produzir e difundir imagens 
na esfera da cidade e o lugar que as práticas de sociabilidade 
juvenil vão assumindo nessa cadência marcada pela necessidade 
de ação, exposição e reconhecimento público entre vários 
segmentos que praticam essa cidade. “São corpos panoramáticos 
dando visibilidade e movimento a territórios movediços. Tudo se 
articula dentro de um tempo amalgamado e em espaços que 
escapolem à condição da fixidez” (DIÓGENES, 1998). 
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Se o urbano, em seu funcionamento previsível e homogêneo dos 
percursos casa-trabalho-consumo, revela-se como lugar de mera 
passagem, reforça a face oficial da cidade, essas experiências 
juvenis fazem emergir espaços que pareciam não existir, formas 
singulares de vivência e apropriação da cidade. Nesses 
movimentos são desenhados e projetados jeitos diversos de sentir 
e pertencer à cidade. 
 
Os jovens parecem reeditar, nas grandes metrópoles, a dinâmica 
do espetáculo, do cortejo, do desfile, da cor, da música e da 
fantasia como forma de acionar uma comunicação urbana, um 
modo de ser e de se fazer cidade. “A etimologia da palavra polis 
mostra que significa ‘aglomeração’, ‘multidão’, ‘fluir’, ‘cheio’, muitos. 
Está relacionada à palavras tais como ‘plenus’, ‘plerus’, ‘plebs’, 
‘palus’, ‘plus’ (ou superabundância, sempre mais)” (HILLMAN, 1993, 
p. 75). É desse modo que as festas, a música, usos intensos do 
espaço urbano em geral, parecem mobilizar, concentrar e fazer 
explodir energias dispersadas, contidas e silenciadas nos espaços 
padronizados de conduta pública. É possível ler juventude ao 
seguir pegadas das múltiplas vias e vidas que os jovens 
experimentam na cidade. Eles produzem imagens que fazem ver 
cidade, nem que seja pelo confronto ou pela via da depredação, 
pichação, pelas tretas incessantes com a polícia.  
 
Eles precisam andar, movimentar-se para exibir signos de estilos e 
filiações juvenis muitas vezes sombreados no mundo invisível das 
periferias. A dimensão tradicional de cidade, baseada na geografia 
física tem como referente o caráter de materialidade, de lugar fixo 
e concreto assumido por suas paisagens. De outro modo, as 
cidades modernas têm como estatuto de existência o conjunto de 
imagens que são capazes de acionar por meio de signos que 
circulam e produzem linguagem.  
 
Acredito que todos já devem estar construindo esta indagação: 
todo espaço se constitui em um território? Pontuei essa 
diferenciação para que possamos identificar qual o espaço 
contraventor por onde se movimentam as turmas de jovens que 
protagonizam cenas de violência urbana. De modo mais 
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tradicional, o espaço representa um lugar geograficamente 
delimitado, com fronteiras e dimensões físicas visíveis e até 
mesmo táteis. Cada lugar, uma função. Talvez fosse pertinente 
estabelecer uma diferenciação entre o que se considera no escopo 
desses registros, espaço e território. De acordo com Raffestain 
(1993), “é essencial compreender bem que o espaço é anterior ao 
território. O território se forma a partir do espaço, é resultado de 
uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza 
um programa) em qualquer nível. Ao assumir o território uma 
dimensão de comunicação e representação encenada por seus 
atores, ele pode ser conduzido através de imagens, atos e 
palavras; ele movimenta-se por outro território: o corpo. 
 
É preciso corpo com potencial de movimento para além das 
fronteiras convencionais; pernas para percorrer velocidades e 
transpor divisas. Apenas assim, o território, lugar de morar e ficar 
assume uma entidade física. Daí a possibilidade de transmudação 
permanente do espaço em território, de um movimento 
turbilhonar absoluto. Porque o corpo é que define o território 
(RAFFESTAIN, 1993, p. 143), é ele que realiza, por meio de um 
programa, errante ou sedentário, a circulação de imagens capazes 
de traduzir o espaço em território. 
 

(...) os corpos dilacerados dos integrantes das 
galeras, mesmo na expressão pública do 
transbordamento de seus limites, entrelaçam corpo 
e cidade.  Trazem às superfícies suas nomeações, 
dissidências, enfrentamentos múltiplos e suas 
marcas territoriais. Esvaziam-se para fazer do 
corpo um lugar em que sejam fincados signos 
territoriais (DIÓGENES, 2003, p. 210). 

 
Ocupar a cidade, fazer valer estéticas, imagens, formas de viver e 
movimentar-se; ultrapassar barreiras de segregação urbana; estar 
nos shoppings, nas vias e nos locais destinados a usos específicos, 
ocupar e inverter usos urbanos, principalmente quando tais 
movimentações são realizadas por jovens da periferia, representa 
per se um ato de violência. A ordem seria: permanecerem os 
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jovens em seus locais de moradia, não ultrapassarem as barreiras 
da alfândega. Limites e divisas da cidade são reproduzidos em 
zonas de atuação, seja das turmas, incluindo as de classe média e 
os jovens moradores de periferia, zonas de ação da polícia. Uma 
cidade zoneada, entrincheirada, controlada e descontrolada torna-
se não apenas espaço de confrontos e violência, mas 
fundamentalmente, lugar de reinvenção, de criação de novas 
táticas de expressão de si, do grupo e dos loci de pertencimento. 
Assim, como veremos a seguir, a cidade é múltipla, possibilita 
dobras diversas e reconhecimento público. As conexões entre 
corpo e cidade e seus fluxos produzem experiências táteis e 
desenham múltiplos fios de pertencimento. Para isso, precisamos 
continuar seguindo trajetos.  
 
Pistas de Lobão: um sujeito de tantos nomes 
 
Sigamos Lobão. Rapper, participante do movimento hip-hop, da 
rádio comunitária do bairro, dançarino de break, ex-pichador, 
educador social do Centro Comunitário do Morro, mestre de briga 
de galos, soltador de arraia,29 integrante da banda Conscientes do 
Sistema e articulador comunitário da ONG Enxame. Lobão não 
para. O Morro do Lobão e o Morro da Cidade de Fortaleza, 
situados no bairro do Mucuripe, projetam-se como mapas que 
parecem ter sofrido alterações em seus limites, no traçado de 
suas vias, na disposição dos equipamentos e nos usos e desusos 
do espaço urbano. É bom lembrar, estamos em Fortaleza. De cima 
do Morro Santa Teresinha, podemos ver a orla onde se situam os 
principais hotéis, restaurantes, bares e os edifícios de mais alto 
valor especulativo no mercado imobiliário. Morro e beira-mar 
parecem dar corpo à alma da cidade: lugar de nítidos contrastes e 
de linhas demarcatórias de uma visível segregação espacial. É 
assim que Lobão, segundo ele, pode apreender a manha de andar 
“na moral” no Morro e dar início aos nossos percursos. 
 

Quando entro na minha rua, já vou logo soltando o 
corpo. Fico todo ameninado, deixo esse meu jeito 

                                                
29 Pipa, no Ceará. 
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de líder do bairro, não dou conselho a ninguém. 
Sento na calçada e sei que ali eu sou o Chuchu. 
Brinco e grito igual os meus primos, meus amigos 
‘das antiga’. Ali, não sou modelo pra’ ninguém. Até 
meu olhar muda. A diferença do Lobão pro Chuchu 
é porque o Lobão as pessoas veem com muito 
respeito, né, e vê como um artista, e aqui não; eu 
me sinto à vontade de não tá tendo que se 
preocupar com o que eu tô falando, com a postura, 
tá passando informação, aqui eu não tenho que 
passar nada. Aqui eu sou, eu sou um nada, sou o 
Chuchu, simplesmente Chuchu, sem compromisso 
com nada e aí quando eu quero, quando eu tô 
estressado, que eu quero fugir de tudo, eu pego, 
tranco aqui a sede e vou lá pra rua e sento no meio 
da rua. 

 
O significante nada parece desnudar Lobão da ordem dos papéis e 
atribuições sociais que ela já alcançou no bairro. Quando 
adentramos a rua e alguém gritou “Chuchu”, Lobão parecia ter 
deixado para trás os signos da consciência, do corpo como suporte 
de uma moral tão referida em seus raps. Ali, ele voltava à infância, 
era menino. Na rua da família, outro corpo pôde emergir. 
 

A rua que eu moro, né, outro mundo, porque lá não 
existe Lobão não... lá não existe consciência, lá não 
existe projeto Enxame, lá é Chuchu. Chuchu é meu 
apelido. Meu apelido. Meus primo ligam pra mim, 
não precisa nem dizer quem é, diz “chuchu”, já sei 
que é da minha família. Essa rua aqui por incrível 
que pareça, toda ela é da minha família e não é 
pequena não. Toda, dum lado e outro. Primo, tia, 
irmão (Sonic - Já fui lá na tua casa lá), pois é tudo 
gente da minha família. Que é que acontece... Ah, 
aqui é que eu descubro tudo, quem morreu, a 
doidinha que tá buchuda, quem “comeu”, a outra 
que virou sapatão, isso aqui, ó, a galera tudinho 
quando eu tô lá, vem me dizer: “ó, cumpade, fica 
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ligado, aquela doidinha que é só massa, agora não 
é sapatão?”, “Diz aí, doido, que deram uma furada 
no teu ex-cunhado, viche, o cara quase morre, dava 
pra entrar era uma mão. “Joãozinho, bora lá, pra tu 
vê como é que tá, não sei quê e tal”. Isso aqui é a 
rua, quando eu chego lá, é outro mundo. 

 
Desenhos, fotografias e a gravação da fala de Lobão, durante todo 
o trajeto, possibilitaram ao grupo identificar, posteriormente, 
quantos nomes “adotamos” nos lugares em que passamos e que 
relação existe entre nome, lugar e formas de ser e se relacionar. 
Nesses caminhos, produzem-se desvelamentos, exibições, 
encontros fortuitos, aparições dos lugares que já são outros, nos 
lugares da memória; caminhar faz acordar os corpos artífices da 
cidade, corpos que movimentam cidades. Caminhar pode 
significar transmudar a lógica rotineira do deslocamento para 
outros itinerários.  
 
É nessas zonas costumeiras que os jovens como Lobão reinventam 
cidades e corpos. Não qualquer juventude, apenas aquela que 
embaralha os códigos do habitar, do trabalhar, do brincar, do 
jogar e do viver com intensidade. Ganha, essa juventude, 
possibilidade de produzir tantos corpos e tantos pedaços de 
cidade quanto necessitam para poder driblar os muros e as 
fronteiras do disciplinamento. Nesses movimentos fora das vias 
costumeiras, a cidade se confunde, se dilui e se reinventa. 
 
A cidade produz um sentido, uma significação nomeada e 
apropriada por cada sujeito a partir do conjunto de imagens que 
acumula: uma constelação de signos urbanos. Não se faz isso sem 
o corpo, não se faz isso sem movimento, sem experimentação. 
São os jovens que parecem, mais do que qualquer outro 
personagem urbano, perceber o caráter imagético da existência na 
cidade e do corpo como artífice dessa cultura da comunicação 
visual (CANEVACCI, 2001). Os lugares da cidade transmudam-se 
por meio do conjunto de imagens acionadas nas passagens dos 
corpos juvenis. 
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Este é o grande desafio das políticas públicas que atuam no 
campo da violência juvenil e das práticas de delinquência: tomar a 
recusa, o conflito e a agressão como lugares de reinvenção, de 
mudanças de atitudes e de valores. 

 
(...) ressignificar valores e atitudes dos 
adolescentes que se sentem excluídos e são 
realmente excluídos do acesso a equipamentos e 
serviços urbanos mais diversos, nos seus lugares 
de vida, nas suas práticas de espaço e, 
concomitantemente, interligá-los a toda rede de 
direitos que os constituam como sujeitos atuantes 
para além dos seus âmbitos costumeiros de 
atuação e vivência. Nossa empreitada é a de 
criarmos políticas para a juventude que, no geral, 
quando são distantes de suas aspirações, se 
apropriam ao seu próprio modo sem que se 
observe um envolvimento e uma mudança efetiva 
na condição de vida dos que usufruem dessas 
políticas (DIÓGENES, 2009, p. 283).   

 
Como criar uma política pública mediada pela lógica do 
movimento? Ser jovem tem significado efetuar uma representação, 
uma marcação, a produção de um estilo, de uma filiação, de um 
modo de ser, ou seja: projeção de uma imagem ou de um 
repertório delas. Eles passam, carregam signos-cidade e com 
essas andanças proclamam uma dupla existência: a deles e a da 
cidade propriamente dita. Em cada lugar que experimentam, que 
aportam, fincam marcos territoriais, produzem e consomem 
imagens.  
 
Fui percebendo que uma escuta andante, assim como a que 
realizamos com Lobão, nos possibilita perceber os feixes de ondas 
provocados pelo movimento dos corpos no espaço. São os corpos 
que traduzem, compõem e recompõem a vida das cidades. São os 
corpos que apreendem e traduzem cidade. Não antevemos tudo 
aquilo que nossos movimentos provocam no espaço, porque a 
escuta, as experiências táteis atuam como uma invisível porta 



 115 

acústica; elas apenas nos conduzem a outras passagens. Andar é 

uma forma não intencional de praticar cidade. 
E qual é a razão dessa não intencionalidade? O 
raro sentido da aproximação entre arte e 
vida.  
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O paradigma da segurança pública 
  

Luís Flavio Sapori30 

 

 

Agradeço, de imediato, o convite que me foi 
feito pela Subsecretaria de Atendimento às Medidas 

Socioeducativas. A possibilidade de refletir sobre o 
tema das medidas socioeducativas me é muito cara e 
importante.  
 
Parece-me uma oportunidade histórica para o Brasil refletir acerca 
da inserção das medidas socioeducativas na estrutura do Estado 
brasileiro e, principalmente, o que mais me agradou na proposta 
desta mesa foi o desafio de refletir sobre as inter-relações, as 
interseções, diferenças e distanciamentos entre o campo das 
medidas socioeducativas e o campo da segurança pública. Esta 
me parece uma reflexão muito instigante.  
 
Defendo o argumento de que a execução das medidas 
socioeducativas, enquanto tarefa do poder executivo – 
principalmente no nível dos estados e dos municípios – tem 
conexão umbilical com o campo da segurança pública. Sob esse 
ponto de vista, não vejo pertinência, mas tenho, sim, relativa 
preocupação com algumas experiências nacionais que estão 
vinculando as medidas socioeducativas ao campo da assistência 
social e da educação, como acontece em muitos estados 
brasileiros. Isso significa que há grande diversidade de arranjos 
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institucionais nos quais essa atividade está inserida. Entretanto, 
acredito que a execução das medidas socioeducativas deveria ficar 
a cargo dos órgãos inseridos no campo da segurança pública, os 
quais, a princípio, são responsáveis pelo aparato policial, prisional 
e pela prevenção social. 
 
Assim, eu diria que o modelo do arranjo institucional de Minas 
Gerais, também objeto de muitas críticas, é quase uma 
experiência singular no cenário nacional. Sou um defensor 
ardoroso desse modelo de Secretaria de Estado de Defesa Social 
por conhecê-lo bem e porque fui um dos artífices na sua criação. 
Esse modelo insere, na sua estrutura, as polícias, o sistema 
prisional, a prevenção social, a defensoria pública e as medidas 
socioeducativas.  
 
O primeiro argumento que devemos considerar é que a aplicação 
das medidas socioeducativas tem muito a ver com a manutenção 
da ordem pública. E, do ponto de vista teórico e sociológico, a 
manutenção da ordem pública implica a adoção de uma série de 
procedimentos por parte do Estado e da sociedade. Podemos 
dizer que principalmente por parte do Estado, no sentido de 
garantir padrões morais de comportamentos institucionalizados. E 
isso acontece mediante controle dos comportamentos desviantes, 
para os quais define, a priori, punições e sanções. 
 
A noção de ordem pública, na teoria sociológica, tem grande 
abrangência no que se refere às diversas manifestações de 
comportamentos desviantes. Mas, certamente, ela acaba 
focalizando, em boa medida, aqueles comportamentos desviantes 
que agridem núcleos mais firmes, núcleos duros da consciência 
coletiva. Nesse contexto, esses comportamentos desviantes 
adquirem o caráter de comportamento criminoso, aqui, sem 
qualquer juízo de valor. Estou pensando como sociólogo que sou. 
Meu argumento é que o ato infracional, a despeito do debate 
jurídico em torno do assunto, é e deve ser concebido como uma 
manifestação típica de comportamento criminoso. 
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Considero relevante a conotação das interpretações específicas no 
âmbito do direito penal e das outras ramificações do direito que 
têm discutido a infração do adolescente.  Todavia, como 
sociólogo, pondero sobre como o fenômeno é pensado 
socialmente; quais seriam as características semelhantes entre os 
comportamentos desviantes cometidos por jovens com faixa etária 
específica e por indivíduos de faixa etária superior. 
 
Estamos falando de furtos, roubos, homicídios, estupros, de 
comportamentos mais simples, de lesões corporais, dentre outros. 
Ou seja, podemos elencar aqui diversos comportamentos 
desviantes que, para certo segmento da sociedade, é crime, e, 
para outro, ato infracional. E isso se refere a crimes sob o ponto 
de vista sociológico, sem conotação de valor. É importante 
salientar que não se trata de uma crítica ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). Ao contrário, ele pode ser apontado como 
uma das principais instituições jurídicas e políticas que a 
sociedade brasileira criou nos últimos 25 anos. Contudo, a 
despeito do fato de o estatuto ter-se notabilizado por seu viés 
educacional, educativo e inovador – e devemos reconhecer isso –, 
ele não pode abrir mão da dimensão de sanção. 
 
Sob essa ótica, se um ato infracional teoricamente implica e tem 
características de crime, agride diretamente elementos morais da 
sociedade e suscita reações diversas para lidar com o desviante, 
essas reações têm caráter de sanções, necessariamente de 
punição. Sendo assim, podemos falar em sanção, mas também 
punição, como conceito sociológico, ou ainda podemos falar em 
repressão, por que não? Particularmente, eu não gosto muito do 
conceito de repressão, especialmente por aquilo que o termo 
suscita em alguns indivíduos muito ideologizados. O conceito de 
repressão para alguns está ligado ao autoritarismo, à ditadura, o 
que não é o caso. O conceito de repressão significa imposição de 
custos por parte de um grupo social, ou por parte do Estado, a 
certos tipos de desviantes, e essa ascensão tem custo psíquico e 
físico para o autor do comportamento desviante.  
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Nesse sentido, estou falando de punição, de repressão, de sanção. 
No Estatuto da Criança e do Adolescente, a noção de ato 
infracional não desconsidera essa dimensão. Sob esse ponto de 
vista, pensar o ato infracional como comportamento desviante, 
que agride padrões morais da sociedade, significa pensar a 
importância que seu controle e sua prevenção têm para a garantia 
da ordem pública. Então, tanto o comportamento desviante 
infracional quanto o criminoso do adolescente ou do adulto 
impactam a ordem pública, em maior ou menor grau. Isso não 
significa que nós não devamos diferenciar o tratamento. Ao 
contrário, considero sábio o fato de o ECA definir um tratamento 
diferenciado para o comportamento desviante, de acordo com a 
faixa etária. Portanto, meu primeiro argumento é: não há como 
deixar de pensar o ato infracional como sendo um ato de agressão 
à ordem pública. 
 
Em segundo lugar, gostaria de abordar o processo de deterioração 
da ordem pública na sociedade brasileira nos últimos vinte anos. 
Este é um fenômeno amplamente estudado e acordado por todos 
os estudiosos do tema no Brasil. O processo de deterioração da 
ordem pública manifesta-se no crescimento desmesurado dos 
índices de roubos e de homicídios, os dois principais indicadores 
do crescimento da violência na sociedade brasileira. O que estou 
chamando de deterioração da ordem pública não desconsidera os 
crimes do colarinho branco, de corrupção política, que são 
também relevantes, mas concentro-me no fenômeno da violência 
que agride patamares da sociabilidade cotidiana. Sendo assim, os 
homicídios, os roubos, os perigos contra a vida, os crimes contra a 
pessoa são decisivos na conformação dos sentimentos de 
segurança da população. Quanto maior o sentimento de medo na 
sociabilidade cotidiana, maiores são os níveis de desconfiança e 
as possibilidades de um círculo vicioso de criminalidade e de 
violência, bem como são maiores as ameaças à democracia.  
 
Pois bem, esse processo de deterioração da ordem pública no 
Brasil, do crescimento da violência, não pode ser separado da 
participação dos jovens na sociedade brasileira. Importante 
reforçar que não falamos apenas do adolescente, mas sim de uma 
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faixa etária que vai de 15 a 24 anos. Uma grande parte dos 
autores, assim como das vítimas, diz respeito a um público muito 
jovem. São esses indivíduos, geralmente oriundos das camadas 
mais desfavorecidas da sociedade, vinculados a uma determinada 
raça, e que, de alguma maneira, estão inseridos em um processo 
de exclusão social inegável. Esses jovens adquirem protagonismo, 
incluídos no cenário da violência brasileira, sendo o tráfico de 
drogas um dos principais fatores de risco. 
 
Não podemos compreender o processo que denomino 
“juvenescimento da violência” na sociedade brasileira se não 
entendermos a consolidação do tráfico de drogas nas nossas 
cidades de pequeno, médio e grande porte, na consolidação dessa 
manifestação de criminalidade internacional, transnacional 
organizada e na capacidade que ela tem de seduzir, de induzir, de 
atrair jovens para as suas fileiras. 
 
 A cidade de Belo Horizonte e sua região metropolitana já 
vivenciam experiências muito preocupantes de jovens de 12 e 13 
anos de idade ou menos, que se tornaram “vapores” na venda do 
crack. Atualmente, são esses garotos os representantes do varejo 
da droga na região metropolitana. Raramente ele é o ‘patrão da 
boca’, cuja faixa etária está entre 20 e 26 anos. Porém, nota-se, 
desde cedo, a inserção específica desse jovem, em alguns casos 
dessa criança, no processo da violência brasileira. Faço um 
diagnóstico ou uma análise de uma realidade que não podemos 
empurrar para debaixo do tapete. O jovem que chega ao sistema 
socioeducativo é, sim, protagonista da violência brasileira hoje. E é 
um jovem inserido no tráfico de drogas.  
 

O que tem levado esses jovens a essa realidade?  
 
Isso significa que, pela especificidade do fenômeno, as medidas 
socioeducativas devem, então, ter caráter de serviço social, um 
caráter mais atinente às Secretarias de Educação?  
 
Do meu ponto de vista, ao contrário, esse diagnóstico reforça o 
argumento que venho defendendo. Ao identificarmos que esses 
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jovens personagens inserem-se cada vez mais em carreiras 
criminosas, tornando-se autores e vítimas dos homicídios no 
Brasil, de uma forma perversa e danosa, percebemos que esses 
mesmos jovens estão se tornando protagonistas dos episódios 
relacionados ao tráfico do crack em todo o País. Não há mais 
como separá-lo dessa droga específica, o crack, com poder 
destrutivo muito maior do que o da cocaína e da maconha. 
 
O jovem envolvido com a criminalidade acaba sendo direta ou 
indiretamente parte de um processo de deterioração dos padrões 
de sociabilidade brasileira. Podemos também argumentar que 
esse jovem é vítima de um processo social muito perverso: o da 
exclusão social. Dizemos, ainda, que a grande maioria desses 
indivíduos é oriunda das periferias urbanas, marcadas pelas 
desigualdades sociais. Mas o que me preocupa a partir de minhas 
andanças pelo Brasil é a excessiva vitimização desse jovem.  
 

O que eu chamo de excessiva vitimização?  
 

Ele seria uma vítima impassível, inconsciente de uma 
sociedade muito perversa?  
 
Certamente ele é. Eis, certamente, um personagem, vítima de um 
processo que lhe foge ao controle. Especialmente quando 
acrescido de vivências de violência doméstica e de deterioração 
das relações familiares. Mas, eu diria, essa é apenas parte da 
verdade. Uma verdade entre aspas, porque não existe verdade e, 
sim, parte de um diagnóstico mais apurado do fenômeno.  
 
Há estudos brasileiros que demonstram que a inserção crescente 
desse jovem no crime, na violência, no tráfico de drogas tem sido 
motivada por desejos e interesses meramente utilitários. A 
motivação prioritária de sua inserção é basicamente aquisição 
financeira e nem sempre com vistas a ajudar sua família.  
 
Um estudo acabou de ser realizado pela ONG Observatório de 
Favelas do Rio de Janeiro, coordenado por Jaílson de Souza, que, 
em minha opinião, faz um trabalho muito bom com jovens na 
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Favela da Maré, na área da prevenção social. A organização 
realizou entrevistas com 230 jovens envolvidos com o tráfico, 
moradores de diversas favelas do Rio de Janeiro, em 2004, 2005 e 
2006. E, entre os achados da pesquisa, evidenciou-se o que 
motiva um jovem a entrar no tráfico de drogas, o que ele deseja e 
o que ele faz com o dinheiro do tráfico: ‘ganhar muito dinheiro’ foi a 
resposta da primeira pergunta para 33% dos entrevistados. E em 
seguida, ‘ajudar a família’. A resposta de 46% dos entrevistados à 
pergunta “O que você faz com o dinheiro que está ganhando no 
tráfico?” foi: “Compro roupas de grife”, sendo que 11% gastam com 
lazer e 7% usam o dinheiro para comprar drogas. Mais de 60% 
deles usam o dinheiro para questões mais utilitárias e imediatas.  
 
Não quero dizer, com esse argumento, que devemos ter um 
tratamento meramente punitivo para com o adolescente. 
Argumento que estamos lidando com jovens e com sua 
capacidade de fazer escolhas para a sua vida. O jovem está 
inserido em um cenário socioeconômico, pautado por excesso de 
individualismo, por disseminação de padrões de consumo, em 
uma sociedade que valoriza o que se tem e o que se deve ter, em 
detrimento do que se é. Conhecemos muito bem esses valores 
materialistas que conformam as classes médias na sociedade 
brasileira. O indivíduo é valorizado por suas posses, pelo bairro 
onde mora, pelo carro que possui, pela forma de se vestir, etc. 
Então, não me surpreende quando o garoto pega esse dinheiro 
para comprar roupa porque supõe busca de visibilidade, de 
respeito, de autoestima, um comportamento típico de uma 
sociedade extremamente desigual.  
 
Em outras palavras, se há qualquer fundamento na interpretação 
que estou fazendo desses dados, não há como pensarmos 
atualmente em políticas públicas para lidar com o fenômeno do 
comportamento infracional dos adolescentes se essas ações não 
estiverem conectadas com o restante da segurança pública. Pois o 
comportamento do adolescente não se separa do comportamento 
do adulto. Ele está, em boa medida, vinculado a um adulto com 
idade acima de 18 anos e é parte de uma engrenagem mais 
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complexa do tráfico de drogas. Ele está inserido, então, em uma 
rede sofisticada de divisão de poder e de hierarquia. 
 
Não há dúvida de que se faz necessário dar ao adolescente 
envolvido tratamento diferenciado ao do adulto.  Não devemos 
reduzir a maioridade penal nem dar ao jovem o tratamento de 
prisão. Corroboramos com as diretrizes do  ECA. Então, como 
vamos administrar as medidas socioeducativas?  
 
Se desvincularmos as medidas socioeducativas de uma política de 
segurança pública mais ampla, estamos cometendo um erro, pois 
perderemos a capacidade de atuar sobre um fenômeno da 
violência, da criminalidade na sociedade brasileira, sem perceber 
a abrangência do fenômeno, fazendo cortes artificiais, recortando 
‘o que é dever da educação’, separando ‘o que é atribuição da 
assistência social’ das ‘obrigações da segurança pública’. 
Evidencia-se, do meu ponto de vista, uma visão estreita da 
segurança pública e das políticas públicas de maneira geral. Uma 
concepção que, lamentavelmente, ainda mantém resquícios no 
Brasil pela influência do direito penal. Ou seja, a ideia de 
segurança pública pautada na repressão fora de controle, como 
ato exclusivo de ação de polícia, de prisão, de investigação. Esta é 
apenas uma concepção equivocada, que se mostrou 
absolutamente errática no cenário da democracia brasileira.  
 
A ordem pública interessa a todos nós, do mais pobre ao mais 
rico. A ordem pública interessa à democracia, à cidadania e é 
fundamentalmente de interesse da sociedade brasileira. É 
importante, então, termos políticas públicas capazes de reduzir 
essa violência.  
 
E se há uma intrincada conexão entre o ato infracional e o crime, 
ou como eu estou argumentando, uma conexão entre o crime do 
mais velho e o crime do mais novo, do adolescente e do jovem 
adulto, a política pública na área da segurança tem que ser sábia 
o suficiente para abarcar essas duas dimensões. E, por 
conseguinte, tem que ser sábia para contemplar o aprimoramento 
da polícia e prever a mudança da relação da polícia com esse 
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jovem. Ao vincularmos o socioeducativo à segurança pública, 
inevitavelmente uma questão deve ser apresentada às polícias 
militares e civis sobre a forma arbitrária e violenta que têm lidado 
com o jovem da periferia brasileira.  
 
Será que não é possível recompormos essa relação de respeito e 
dignidade entre, por exemplo, a juventude oriunda do movimento 
hip-hop e os agentes da polícia? 
 
Acredito que essa relação possa ser reconstruída ao longo do 
tempo, mas, para isso, ela deve ser problematizada no âmbito da 
segurança pública. É uma questão que tem que ser vivenciada 
pelos policiais no dia a dia, pelos chefes das polícias, pelos 
comandantes da Polícia Militar, pelo delegado. Para tanto, os 
diversos gestores devem atuar lado a lado. O gestor das medidas 
socioeducativas, por exemplo, deve atuar lado a lado com o 
comando das polícias, de igual para igual. E, se a execução das 
medidas socioeducativas está no mesmo órgão das polícias, 
poderá funcionar como contraponto às polícias. Obviamente 
mediado por um secretário de segurança pública de bom senso e 
que ratifique esse princípio. 
 
Cotidianamente precisamos construir e reconstruir o campo da 
segurança pública no Brasil. O desafio dos próximos dez anos é 
planejar as políticas públicas de controle do crime, do ponto de 
vista das polícias, da prisão, da justiça, da prevenção social e do 
socioeducativo, na combinação orgânica de todos esses projetos e 
programas. É assim que eu entendo a boa política de segurança 
pública no cenário brasileiro atual. 
 
Ideal, utópica? Não. Acredito nas atuais oportunidades de reflexão 
e problematização de nossas ações. Se temos um rosário de 
fracassos de políticas, de ações governamentais, temos, por outro 
lado, o desafio de mostrar para o mundo que podemos construir 
uma sociedade de paz, de respeito, de cidadania, com patamares 
mais civilizados de controle da criminalidade. A janela de 
oportunidades, a partir dos investimentos para a Copa do Mundo e 
Olimpíadas, lidera essa aposta. O desafio é a instrumentalização 
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do ponto de vista da ação política. A forma pela qual iremos 
influenciar os nossos prefeitos, os nossos governadores, os 
deputados, os próximos presidentes. De que maneira os políticos 
brasileiros serão orientados a redefinirem suas intervenções, seus 
investimentos nessa área.  
 
Reforço, então, o meu argumento, considerando a estreita 
vinculação do ato infracional com o crime do adulto e, portanto, 
com a ordem pública. Levando-se em consideração a participação 
cada vez mais incisiva do jovem e do adolescente no fenômeno da 
violência urbana brasileira e se queremos lidar com esse 
fenômeno de maneira mais eficaz, é hora de pensarmos a política 
de segurança de uma forma estratégica e orgânica. Devemos 
superar o gerenciamento de crises e as reações espasmódicas que 
pautam as nossas ações. E essa organicidade não tende a ser 
alcançada, sob o meu ponto de vista, se o socioeducativo 
permanecer numa esfera muito distante da segurança. Acredito 
que perdem todos. Perde o socioeducativo, perde a segurança 
pública.   
 
E para não dizerem que eu sou utópico e desprovido de 
fundamentos, a experiência de Minas Gerais exemplifica. O que 
antes era uma superintendência, e foi historicamente uma única 
superintendência socioeducativa, transforma-se hoje numa 
subsecretaria com o poder de barganha, de conversa, de 
influência institucional equivalente ao do sistema prisional e numa 
conversa de mesmo nível hierárquico de construção de poder com 
os comandos das polícias. Muita coisa pode mudar, e eu diria que 

muita coisa tem mudado por causa disso, e, nesse sentido, 

reforço meu argumento. Muito obrigado pela atenção e 

convido a todos ao contínuo debate.  
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O monitoramento como  
etapa endógena e fonte de  

reflexão para as políticas públicas 
 

Carolina Proietti Imura31 
Claudio Lobenwein Resende32 

 
 
(...) uma das bonitezas de nossa maneira de 
estar no mundo e com o mundo, como seres 
históricos, é a capacidade de, intervindo no 

mundo, conhecer o mundo.  
(“Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire) 

 
 
A reforma da administração pública e os efeitos para as políticas 
públicas 
 

O que eu faço é bom? O que eu faço é útil? De 
que modo eu posso saber? Qual meio e instrumentos 

são úteis para eu conhecer meus resultados? 
 
Perguntas como essas, comuns hoje em dia, facilmente compõem 
a rotina das várias políticas públicas, mesmo no contexto 
brasileiro. Contudo, a prática de interrogar-se sobre a eficiência, 
eficácia e efetividade das ações públicas é recente no país, 
especialmente no âmbito estatal. Apenas nas últimas décadas é 

                                                
31 Diretora de Gestão da Informação e Pesquisa da Subsecretaria de 
Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado de 
Defesa Social de Minas Gerais, mestre em sociologia (na área de 
concetração gestão urbana e criminalidade) e especialista em elaboração, 
gestão e avaliação de projetos sociais pela UFMG. 
32 Gerente da Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa da 
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria 
de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, é bacharel em Ciências 
Sociais pela UFMG.	  
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que o Brasil se empenhou no processo de mudança de seu 
paradigma de administração pública. 
 
A reforma do modelo para o que se convencionou chamar de 
administração pública gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1998), ou 
apenas administração voltada para resultados, começou a ganhar 
corpo no país no contexto das fortes crises políticas e econômicas 
ocorridas nas décadas de 1970 e 1980. A base da crise do Estado 
é composta por diversas conjunturas. Como exemplo, têm-se a 
crise política que encerrou 21 anos de ditadura militar, em 1985, 
e a crise econômica, iniciada em 1973 e agravada em 1979 com o 
choque do petróleo, aliada ao aumento das demandas e da 
complexidade dos problemas sociais que os estados passaram a 
enfrentar com o avanço da globalização, principalmente aqueles 
com sistemas de welfare state33 institucionalizados (BRESSER-
PEREIRA, 1998). 
 
Nesse contexto, passou-se a discutir outras formas de organização 
da administração pública, de forma a torná-la mais eficiente, 
rápida e capaz de atender às demandas sociais cada vez mais 
frequentes e inovadoras. Segundo Bresser-Pereira (1998), o 
modelo clássico de administração pública foi eficaz apenas em 
relação ao seu objetivo principal, que era o de substituir o modelo 
patrimonialista de administração vigente nos estados ocidentais 
até o século XIX, cuja essência era a de não haver uma clara 
separação entre os interesses públicos e privados. Por meio do 
controle rígido dos procedimentos e cumprimento das normas, a 
administração burocrática garantiu certa neutralidade das ações 
de seus membros, fundamental numa época em que o avanço do 
capitalismo exigia que as decisões fossem impessoais. 
 

                                                
33 Welfare state é um termo inglês que foi traduzido como “estado de bem-
estar social” e remete à característica que os estados-nações passaram a 
ter no século XX, abandonando a função de simples regulação e controle 
dos mercados para exercer as funções de interventor na economia e de 
provedor e garantidor de direitos sociais. 
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Entretanto, quando o Estado liberal – garantidor da liberdade e da 
propriedade – transformou-se no Estado social e econômico – 
provedor de serviços à população e garantidor dos direitos de 
cidadania –, a administração burocrática deixou de ser o modelo 
mais adequado, sendo “lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada 
orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos” 
(BRESSER PEREIRA, 2005, p. 241). 
 
Diante disso, fizeram-se necessárias mudanças na perspectiva da 
eficiência, agilidade, e da orientação para responder às demandas 
sociais. A ideia de uma administração pública gerencial, 
influenciada pelo modelo empresarial de administração, focada 
nos objetivos e nos resultados, flexibilizada nos procedimentos e 
descentralizada, passou a ganhar força e adeptos em todo o 
mundo, tendo sido sistematizada e implantada no Brasil apenas 
na década de 1990, culminando em um conjunto de medidas 
denominado Reforma do Estado. A compreensão que norteia a 
implantação desse modelo é a de que o Estado deve ser capaz de 
intervir na sociedade e na economia sempre que o mercado for 
incapaz de fazê-lo. Além disso, a crise fiscal do Estado tornou 
imperativo que se reduzissem custos sem, entretanto, reduzir a 
produtividade e a capacidade de alcance de suas políticas. 
 
A ênfase nos resultados, no atendimento às demandas sociais e, 
principalmente, na satisfação do cidadão tem origem na 
compreensão de que a função última do Estado reside no cidadão, 
que deve ser o foco de suas ações diretas e indiretas, por se situar 
na ponta dos resultados de qualquer política. Compreender o 
cidadão dessa forma remete a outro fator de extrema importância 
para as políticas públicas: o de que o cidadão, como usuário e 
demandador de serviços públicos, possui poder para influenciar os 
políticos e burocratas a tomarem decisões que os beneficiem. 
 
Desde então, a ideia de que, em políticas públicas, os resultados 
importam tanto quanto os meios ganhou força e se tornou central 
no planejamento estatal. Mais do que a prática de se 
“confeccionar planos” (PUPPIM DE OLIVEIRA, 2006, p. 275), o 
Estado, em seus diferentes níveis, passou a considerar o 
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planejamento de políticas como um processo no qual a elaboração 
é apenas uma etapa, à qual se seguem a implementação, o 
monitoramento e a avaliação, como um ciclo. Políticas públicas 
que se pretendem eficazes e contínuas devem seguir esse ciclo, 
que permite a correção de rotas, revisão de ações e capacidade de 
resposta a consequências não previstas. 
 
Nesse novo contexto de gestão de políticas públicas em que o 
ciclo de elaboração, implementação e avaliação possui papel 
central, a informação aparece como item de importância 
fundamental. Se, no modelo burocrático clássico, os bons 
resultados das políticas públicas eram tidos como caminho 
natural (SIMAN, 2005) e, portanto, não se construíam sistemas de 
dados e informações para acompanhamento da política, no 
modelo gerencial a informação é elemento básico em todas as 
etapas, desde a elaboração, por meio de pesquisas e diagnósticos, 
até a avaliação, passando pela etapa de execução. 
 
A primeira e a última etapa, em geral, são executadas por atores 
externos ao Estado. Para garantir isonomia e confiabilidade, 
pesquisas diagnósticas e pesquisas de avaliação de impacto 
muitas vezes são encomendadas pelo órgão executivo ou mesmo 
são resultados de pesquisas acadêmicas independentes. Nesse 
sentido, a experiência acumulada, a qualidade e a quantidade de 
informações e conhecimento se encontram em patamar bastante 
avançado, principalmente no que diz respeito a avaliações de 
políticas. 
 
No entanto, é na etapa da implementação que se encontra o maior 
desafio no que se refere à produção de informação e 
conhecimento em políticas públicas. Embora a prática do 
monitoramento venha ganhando força e seja um campo em 
constante consolidação, os gestores de políticas públicas 
precisam transmitir para suas equipes a importância que o 
acompanhamento contínuo das ações tem para as políticas 
públicas. 
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O campo de estudos de políticas públicas vem experimentando 
importante crescimento no Brasil graças, em parte, ao processo 
de reformas da administração pública, o qual é o responsável por 
torná-la mais profissional e voltada para os resultados e, não 
mais, para os processos. Nesse contexto, a implementação de 
políticas públicas deixou de ser um processo cuja execução é um 
fim em si mesmo para se tornar um processo em que importam 
os resultados almejados, e os meios para que estes sejam 
alcançados podem sofrer alterações ao longo da execução. Assim, 
as etapas da elaboração, execução e avaliação ganharam a 
atenção de inúmeras pesquisas no campo de políticas públicas, 
trazendo luz e compreensão sobre as políticas executadas pelo 
Estado. Entretanto, ainda é escassa a formalização de pesquisas e 
trabalhos que se debruçam sobre o tema do monitoramento, e o 
preenchimento dessa lacuna se torna fundamental para o avanço 
do conhecimento desse campo de estudos, bem como para o 
subsídio empírico da prática de gestão pública por resultados. 
 
O monitoramento como etapa endógena 
 
O monitoramento de políticas públicas, entendido como o 
“acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de gestores e 
gerentes, do desenvolvimento dos programas e políticas em 
relação a seus objetivos e metas” (VAITSMAN, RODRIGUES e 
PAES-SOUSA, 2006, p. 21), é a etapa mais endógena da política 
pública em seu modelo atual. Executada pelo próprio órgão gestor 
da política, possui a função de “prover informações sobre o 
programa para seus gestores, permitindo a adoção de medidas 
corretivas para melhorar sua operacionalização” (idem).  
 
Em geral, o monitoramento de políticas constitui-se de indicadores 
e relatórios de execução. Indicadores são valores que sintetizam 
determinada ação ou fenômeno que se pretende acompanhar a 
partir do entendimento que essa ação ou fenômeno representa 
uma dimensão importante da política em execução.  
 
Os relatórios de execução possuem a função de complementar a 
informação trazida pelos indicadores e podem trazer elementos 
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para agregar valor àquilo que é medido cotidianamente, 
conferindo coesão ao conjunto de dados. Em geral, os relatórios 
trazem uma compilação dos indicadores medidos regularmente, 
associados a dados estatísticos que não são medidos por meio de 
indicadores, mas que constituem informação relevante sobre a 
intervenção em andamento. Além dos relatórios estatísticos, o 
monitoramento pode ser feito por relatórios de tipo qualitativo, 
que procuram apontar as falhas e acertos de determinada ação da 
política de maneira mais descritiva, com relatos detalhados das 
ações, dos atores da ponta e dos gerentes envolvidos. Por essas 
características, relatórios qualitativos são menos abrangentes, 
mas permitem maior aprofundamento em determinada questão. 
 
Como o acompanhamento dos indicadores deve ser cotidiano, a 
mensuração necessita ser regular, coerente e precisa, e sua 
conceituação deve estar clara de modo que o indicador tenha 
sentido e seja reconhecido entre os membros das equipes. Essa 
legitimidade é fundamental para que a etapa de monitoramento e 
avaliação ocorra de maneira adequada e para que os resultados, 
além de retornarem a todos os atores envolvidos, ainda produzam 
efeitos, de modo a retroalimentar decisões e práticas.  
 
Práticas instituídas de monitoramento trazem consigo a 
possibilidade de correção de rotas e reestabelecimento de 
objetivos a partir do entendimento de quais são os resultados 
intermediários da política em execução. Em geral, esse 
acompanhamento se dá por indicadores que, se definidos 
conjuntamente e acordados, induzem ao comprometimento 
quanto aos resultados. Esta é a base da adoção pelo Estado, em 
seus diversos níveis, do modelo de gestão voltada para resultados.  
 
Entretanto, é preciso que se tenha clareza sobre a finalidade desse 
modelo. Quando o cumprimento das metas se torna um fim em si 
mesmo, quando o “bater as metas” se torna o objetivo, ou seja, 
quando a execução de determinada ação passa a fazer sentido 
apenas para se atingir um número acordado (e cobrado), a gestão 
deixa de existir e a execução se torna um jogo. Desse modo, 
suprime-se o verdadeiro sentido de monitorar e se perdem as 
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referências da ação e a finalidade principal de prestar um serviço 
de qualidade para a sociedade, que, em última instância, é o 
destinatário de toda política pública. 
 
Esse risco se dá em todas as instâncias: para os executores, para 
os gestores da ponta e para os gestores do núcleo central em seus 
vários níveis. Para os executores e gestores da ponta, a prática 
continuada de monitoramento pode ter um efeito perverso quando 
as equipes envolvidas na execução da política passam a trabalhar 
pelo indicador de monitoramento em si, não mais visando à 
eficiência de suas escolhas ou ao resultado da intervenção sobre o 
público atendido.  
 
Já os gestores do núcleo central das políticas também incorrem 
no risco de confundir o não atingimento das metas com mera 
incompetência dos executores. É claro que o alcance de metas 
definidas a priori (e conjuntamente) garante, em boa medida, a 
eficácia da execução da política. Mas o gestor da política precisa 
estar atento para que não haja uma “rotinização” que acabe por 
desmotivar a equipe e impeça a política de inovar e de se adaptar 
aos novos desafios. Ademais, é preciso que o gestor se 
conscientize das condições ofertadas para uma execução com a 
qualidade almejada. 
 
Os resultados, bons ou não, devem, acima de tudo, estimular a 
reflexão, constituir um processo de aprendizagem e evitar o risco 
de serem encarados como fonte de punição e benefícios. 
Articulados em torno de objetivos compartilhados, delineados a 
partir de valores e princípios morais e éticos comuns, os 
operadores das políticas públicas, em todos os níveis e fases, 
devem ter consciência das potencialidades e limites da execução e 
se corresponsabilizarem pelos produtos obtidos e por seus efeitos. 
Monitorar e avaliar não pode se tornar mais burocrático do que o 
próprio modelo burocrático anterior, que se pretendeu substituir. 
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Gestão da informação 
 
Tendo assumido uma prática de monitoramento crítica (que visa à 
efetividade do serviço e não perde de vista os processos 
percorridos), é necessário que o órgão gestor da política tenha 
uma prática consolidada de gestão da informação e do 
conhecimento. Para Marchiori (2002, p. 74), gestão da informação 
consiste num “conjunto de processos que englobam atividades de 
planejamento, organização, direção, distribuição e controle de 
recursos [informacionais]”, de modo a conferir racionalidade e 
efetividade ao conjunto de dados e informações. Ou seja, a gestão 
da informação é uma atividade cuja função é dar sentido e agregar 
valor a uma quantidade cada vez maior de dados que aparecem 
desorganizados e de maneira confusa. Complementarmente, 
Borges (1995 apud VICK, NAGANO e SANTOS, 2009, p. 205) 
afirma que o “desempenho inovador de uma organização é 
diretamente proporcional à sua capacidade de obter informação, 
processá-la e disponibilizá-la de forma rápida e segura”. 
 
Segundo Lago (2003, p. 1), “a informação é um dos componentes 
centrais de qualquer metodologia de monitoramento de políticas 
públicas, na medida em que subsidia (i) o diagnóstico da 
realidade social sobre a qual essas políticas atuam e (ii) a 
avaliação das prioridades contidas nas intervenções públicas”. 
Nessa linha, o aumento da complexidade das demandas e das 
realidades sociais, aliado à incorporação de práticas da 
administração privada, trouxe o exercício da gestão da informação 
para o centro da gestão de políticas públicas. No contexto de 
administração gerencial, é praticamente impensável que políticas 
públicas sejam executadas sem uma boa quantidade de 
informações subsidiando todas as etapas do trabalho. Por isso, 
órgãos que se empenharam em montar equipes preparadas para 
realizar a gestão da informação têm mais condições de alcançar 
os melhores resultados de suas políticas. 
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É por meio da gestão da informação eficaz que se tem 
estabelecido um canal de transparência que gere accountability,34 
tendo em vista que as informações compartilhadas e publicadas 
permitem o controle externo e a responsabilização dos gestores 
públicos. O papel da gestão da informação nas políticas públicas 
não se restringe a compartilhar e publicitar informações. Seu 
papel primordial é anterior a isso: definir, desenhar e executar 
processos de coleta de dados, padronizar fluxos e gerir tudo isso 
para que seja possível criar informação e conhecimento. 
 
A aplicação do monitoramento no sistema socioeducativo de 
Minas Gerais 
 
Para acompanhar as novas tendências da administração pública, o 
governo de Minas Gerais estabelece, a partir de 2004, mudanças 
administrativas que deem conta de uma gestão eficaz e norteada 
por resultados. Na esteira das mudanças, a Subsecretaria de 
Atendimento às Medidas Socioeducativas elaborou seu próprio 
instrumento de gestão e monitoramento, de forma a aproximar a 
gestão das unidades socioeducativas do Estado de Minas Gerais, 
criando diretrizes de trabalho e indicadores para seu 
acompanhamento. Estabeleceu-se, assim, o Sistema de 
Monitoramento da Gestão das Medidas Socioeducativas, 
denominado Geduc. Sua implantação, contudo, não se deu sem 
desafios.  
 
As mudanças gerenciais compreendem dificuldades que incluem, 
muitas vezes, resistências, tendo em vista os impactos que geram 
para as práticas e rotinas já enraizadas. No caso da incorporação 

                                                
34 Termo da língua inglesa que remete à ideia de responsabilização dos 
agentes públicos frente a instâncias reguladoras e frente à sociedade. 
Políticas públicas accountable são aquelas abertas à fiscalização e 
controle permanentes para que estejam sempre orientadas para os 
princípios da administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Embora não haja tradução literal, accountability 
pode ser entendido como responsabilidade, sujeição, responsividade 
(answerability) ou prestação de contas. 
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das práticas de monitoramento e avaliação, a mudança implica, 
ainda, ideias negativas de vigilância, fiscalização, ameaça ou 
perda de autonomia. A desconstrução dessas ideias, por sua vez, 
requer habilidades dos gestores, além de um alinhamento 
gerencial que perpassa coerência de discurso, oferta de condições 
de trabalho e insumos, bem como disponibilização de ferramentas 
e instrumentos. Ou seja, para se obterem resultados (o fim), faz-se 
necessário disponibilizar os meios ou processos. 
 
O estabelecimento de indicadores, seu acompanhamento 
periódico, não apenas pela gestão central do programa, mas pelos 
próprios gestores locais, direciona a atenção de todos para as 
principais diretrizes de trabalho. Insere-se, assim, “(...) uma 
tensão permanente e positiva nas organizações, entre os meios e a 
razão de ser do projeto, entre as ações desenvolvidas e as 
alterações nas capacidades e condições de vida das pessoas, 
grupos ou regiões” (BRONZO, 2004, p. 84). Em última instância, 
evidenciam-se os princípios e valores que norteiam e influenciam o 
trabalho. 
 
No caso do socioeducativo de Minas Gerais, elaborou-se uma 
metodologia que promovesse discussões do processo durante o 
ano de execução, bem como o momento final de avaliação. Sendo 
assim, o Sistema de Monitoramento da Gestão das Medidas 
Socioeducativas (Geduc) passou a incluir encontros entre o núcleo 
gerencial e o corpo diretivo das unidades socioeducativas 
(pactuação de metas e reuniões intermediárias de 
acompanhamento), bem como encontros de todos os gestores 
locais em formato de plenária para discussões de temas 
norteadores da política. Nas reuniões plenárias, selecionam-se 
temas considerados importantes para a condução do trabalho 
para discussões dos seus desafios e viabilidades. A discussão é 
disparada pela apresentação de dados coletados e sistematizados, 
e a análise é produzida coletivamente. 
 
O momento da pactuação, embora usualmente tenso, tem sido um 
momento de corresponsabilização entre o corpo diretivo das 
unidades socioeducativas e o núcleo gerencial para com a 
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execução que está por vir. Ocorre sempre no início do ano e traz, 
como subsídio para análise, a execução do ano anterior. A 
execução positiva ou negativa não se pode tornar uma surpresa ao 
final do período monitorado. Nem para o gestor central tampouco 
para o gestor local e suas equipes. Se os indicadores 
estabelecidos têm valor, deve ser constantemente monitorado 
para providências e correção de rumos.  
 
No momento da avaliação, opta-se pela comparação das unidades 
com elas mesmas, ao longo de determinado período, e, não, entre 
unidades socioeducativas. Pois, se a pactuação das metas é 
individualizada, em função de suas diferenças, peculiaridades e 
idiossincrasias, não parece coerente comparar seus resultados. 
Por sua vez, a comparação entre unidades pode ser válida (ainda 
guardando-se suas especificidades) para aqueles indicadores 
prioritários para a execução da política. Merecem esse destaque, 
por exemplo, a matrícula escolar, a realização de oficinas e 
atividades culturais, esportivas de lazer, ou mesmo as atividades 
externas.  
 
O socioeducativo possui normativas explícitas que abrangem sua 
execução em todo o país e, por esse aspecto da clareza, talvez 
seja uma política privilegiada em relação a outras. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), que 
dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, bem 
como as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), que regulamenta a execução das medidas 
destinadas aos adolescentes que praticam ato infracional, 
dispõem, de forma clara, as principais atividades a serem 
realizadas. Em outras palavras, os eixos de medida a serem 
necessariamente garantidos norteiam a execução e não geram 
dúvidas ao gestor do que deve ser colocado em primeiro plano. 
Contudo, a forma de execução dessas ações, traduzidas em 
indicadores, pode, sim, revelar a priorização de cada gestor local, 
ainda que sua análise leve em conta as particularidades de cada 
unidade.  
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Para consecução das ações de monitoramento e avalição, 
elaborou-se, como instrumento, uma planilha automatizada de 
preenchimento mensal e obrigatório. Nela, além do preenchimento 
das informações básicas para as estatísticas do perfil do público 
atendido, pode-se monitorar a execução das atividades e ações 
consideradas primordiais, bem como se obtém a visualização da 
execução no mês. Por meio da aba denominada “gestão à vista”, 
cada uma das unidades socioeducativas consegue visualizar, na 
medida em que preenche os dados, gráficos, tabelas e estatísticas 
de sua execução e do perfil dos adolescentes acolhidos na 
unidade. Esta é uma forma de compartilhar a gestão com seus 
executores e interessados diretos. Na sua concepção, o 
instrumento pretendeu disponibilizar a informação como uma via 
de mão dupla. Assim sendo, o processo que transforma um mero 
dado em uma informação consistente e útil é fundado na premissa 
da corresponsabilização entre os diversos participantes da rede 
informacional. 
 
Embora não se neguem as inúmeras dificuldades que o 
estabelecimento e a manutenção das práticas de monitoramento e 
avaliação instituem, pode-se afirmar que sua incorporação trouxe 
maior consciência para a execução da política. O que se observa, 
também, é que os produtos obtidos por meio dos processos de 
monitoramento e avalição criam visibilidade para o trabalho e 
proporcionam interfaces com outras políticas semelhantes ou 
complementares, além de favorecer argumentos mais consistentes 
para os investimentos governamentais ou das agências 
multilaterais. 
 
Contudo, é preciso que se tenha a clareza do que, de fato, se 
busca conhecer, definir bons indicadores e estabelecer 
parâmetros coerentes. O conceito de monitoramento deve 
extrapolar a simples sistematização de dados coletados e se 
tornar um instrumento de gestão efetivo. Como tal, deve ser 
contínuo e sistemático. Nesse sentido, é importante que os atores 
envolvidos estejam convencidos da importância da avaliação e que 
superem a ideia de que avaliação é controle estrito e 
burocratização do trabalho e que a gestão se comprometa em 



 139 

fornecer ferramentas que possam ser incorporadas à rotina de 
trabalho.  
 
O monitoramento e a avaliação de uma iniciativa são importantes 
não somente para obter resultados de sua intervenção, mas 
também para compor constantemente a articulação dos interesses 
dos diferentes grupos sociais envolvidos com o projeto. Dessa 
forma, proporciona reflexão e aprendizados no âmbito político e 
técnico, além de convergir o foco dos gestores para as áreas mais 
deficitárias (em termos de execução ou orçamento). Pode ser 
considerada como ponto de referência tanto para a formulação do 
projeto, programa ou política, como para mensurar custos, 
impactos (ou benefícios), bem como as relações entre ambos. 

Conforme o título do artigo de Karen Mokate (2003), é 
preciso “converter o monstro em aliado”, de 

forma que a avaliação constitua uma ferramenta 

gerencial e que sua contribuição seja efetiva.   
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Das relações públicas  
ao neomenorismo: 20 anos da 

Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança na  

América Latina (1989-2009) 
 

Emílio García Méndez35 
   
 

Onde uma liberdade se rompe as demais vacilam. 
As liberdades não estão sozinhas, as liberdades 
são uma. Por isso, em um belo paradoxo, as 
liberdades vêm em cadeia. Na única cadeia que o 
homem pode suportar sem que perda sua razão de 
ser, a cadeia das liberdades, que deve rodear o 
homem, envolvê-lo, unindo-se a seu corpo e a seu 
espírito. (VALDERRAMA, Pedro Gómez. Muestras 
del Diablo. Bogotá: Altamir Ediciones, 1958) 

 
 
Introdução  
 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança (que daqui adiante será chamada apenas 
de “a Convenção”) acaba de cumprir vinte anos de vigência. 

                                                
35 PhD em Direito pela Universidade de Saarland (Alemanha), professor 
da Universidade de Buenos Aires. Estudioso e militante dos direitos da 
criança e do adolescente, atuou no Fundo das Nações Unidas para a 
Infância e na Fundação Sul-Argentina para os Direitos da Infância. 
Participou da elaboração e implementação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e foi Deputado Nacional pela cidade de Buenos Aires. 
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São vinte anos, tempo suficiente para realizar um balanço acerca 
de seu impacto e perspectivas na América Latina? 
 
Conta-se que, durante as principais celebrações dos 200 anos da 
Revolução Francesa em 1989, o então presidente Miterrand, em 
um pequeno jantar com os líderes dos países mais importantes do 
mundo, anunciou, em tom de brincadeira, que colocaria em 
posição incômoda o então primeiro-ministro chinês Deng Tsiao 
Ping. Fiel a sua promessa, durante a sobremesa o presidente 
francês solicitou ao seu homólogo chinês sua opinião acerca da 
Revolução Francesa. “Acho prematuro um julgamento, seria 
conveniente deixar a poeira baixar”, dizem que respondeu com 
apurada ironia o hóspede chinês. Uma anedota que, “se não é 
verdade, foi muito bem inventada”, como diriam os italianos. Não 
concordo com a opinião do Sr. Deng e, além disso, acho que a 
legitimidade de um balanço não se deveria medir pelo número de 
anos, e, sim, pelas transformações que efetivamente aconteceram. 
 
Estou ciente de que se poderia escrever um livro de grandes 
dimensões com os problemas e, sobretudo, com os retrocessos 
aos quais o processo de implementação da Convenção tem sido 
submetido no mundo em geral e nesta região em particular. No 
entanto, um balanço “pragmático”, que priorize os tradicionais 
passivos e ativos, corre o risco de consolidar uma visão superficial 
e burocrática de custos e benefícios, reduzindo-a a um mero 
compromisso político conjuntural, ignorando a dimensão das 
enormes transformações culturais que sua simples existência 
implica. Em uma perspectiva como esta, a própria Revolução 
Francesa, que marca a entrada do Ocidente na modernidade, ou 
mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
poderiam ser considerados esforços inúteis dignos de melhor 
causa. 
 
Obviamente, não compartilho dessa visão reducionista, e acima de 
tudo fragmentária, de acontecimentos que indicam rupturas 
culturais profundas que exigem um tipo diferente de análise, 
perspectiva para a qual eu destino esta ocasião. Além disso, 
nesses casos trata-se de começar por perguntar-se como devemos 
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nos posicionar diante das promessas não cumpridas, mas 
efetivamente realizadas, das diversas expressões da modernidade. 
Nesse sentido, vale lembrar que a própria Convenção pode ser 
entendida como uma espécie de Revolução Francesa que chegou à 
infância com duzentos anos de atraso. 
 
Se descartamos a indiferença, o qualunquismo e o déjà vu, 
variações de um pragmatismo vulgar e a curto prazo, há duas 
posições possíveis a serem adotadas diante das promessas não 
cumpridas da modernidade: ou rebaixamos os níveis de exigência 
para nos “adaptarmos” à realidade ou trabalhamos para o 
cumprimento das promessas, com a dose adequada de indignação 
moral e paciência histórica que um desafio como esse nos impõe.  
 
Ciente do pesado fardo que implicam as diferentes variações de 
um “realismo” imobilizador, justificador eterno de abusos à 
dignidade humana, não tenho dúvidas em escolher a segunda das 
opções apresentadas. Afinal de contas, o direito não é outra coisa 
senão “a luta pelo direito”, como alegava o realismo lúcido e 
comprometido com a causa dos direitos humanos de uma 
pensadora contemporânea como Hannah Arendt. 
 
Esclareço que as questões objeto deste texto estão sendo 
consideradas em termos gerais para toda a América Latina. Em 
que medida as tendências que esta análise procura expor se 
verificam com maior ou menor intensidade nos diversos contextos 
nacionais, deverá ser matéria dos debates e discussões 
posteriores que um texto como este pretende suscitar. 
 
As perguntas 
 
Proponho começar a revisão crítica proposta em torno de duas 
perguntas que auxiliem a estruturar a análise: a) que fatos e 
circunstâncias do mundo social tornaram possível a aprovação da 
Convenção? e b) que continente era este no momento da 
aprovação da Convenção em 1989? 
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É bastante provável que pensar uma Convenção, vista como um 
instrumento internacional de direitos humanos de caráter 
vinculante, que concebe crianças e adolescentes como sujeitos de 
direitos, estivesse e esteja fortemente vinculada a um difuso e 
difícil de apreender, mas palpável, processo de democratização 
das relações familiares e, mais especificamente, com uma 
mudança profunda, mas não sempre perceptível, das relações 
entre pais e filhos.36 São as peculiaridades desse processo, ainda 
em curso, mas incompleto, que remetem para uma melhor 
compreensão da relação entre o direito e a realidade. Qualquer 
visão crítica sobre o assunto enfrenta o desafio de superar o lugar-
comum que, quase invariavelmente, afirma que necessitamos um 
direito “que reflita nossa realidade”. Coerente com esse “senso 
comum”, uma lei de educação, por exemplo, não deveria afirmar 
que a educação é um dever do Estado e um direito para todos, 
mas que a educação é apenas um direito daqueles cujos pais 
gozem de um determinado nível econômico. Pelo contrário, a 
partir de uma perspectiva genuína dos direitos humanos, insere-se 
no direito aquilo que não existe na realidade e que se quer criar 
(uma educação de qualidade, por exemplo) ou aquilo que existe e 
que se quer eliminar (a violência contra as mulheres e crianças, 
por exemplo). 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pedra 
angular dos direitos humanos, começa afirmando a igualdade de 
todos os seres humanos. Por que a Declaração afirma isso? 
Precisamente porque os seres humanos não são iguais. A 
igualdade não existe na natureza, pelo contrário, necessita um 
fato político fundador que a afirme por meio de uma norma 
jurídica. Se efetivamente todos os seres humanos fossem iguais, 
as declarações de direitos humanos seriam supérfluas e 
desnecessárias. Se o processo de democratização das relações 
familiares estivesse completo, a Convenção seria inútil. 
 

                                                
36 Para uma análise histórica específica das transformações nas relações 
entre pais e filhos, Cfr. Norbert Elias “La Civilización de los Padres”, em 
”La civilización de los padres y otros ensayos”, Ed. Norma, Bogotá, 1998.  
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Em outras palavras, como o processo de democratização das 
relações familiares está em andamento no mundo social, a Convenção 
tem sido pensada e possibilitada, mas, como este processo não está 
apenas incompleto, mas também repleto de resistências, a Convenção 
é necessária. 
 
Em suma, estou profundamente convencido de que este é o 
pressuposto mais adequado para entender a Convenção – que não 
está isenta de ambiguidades e contradições – não como um mero 
trâmite administrativo burocrático, mas pelo contrário, como a 
expressão de uma profunda transformação cultural no processo 
histórico em que se inserem e se desenvolvem as relações entre 
pais e filhos em particular, e entre a infância e o mundo dos 
adultos em geral. Dessa forma, a Convenção pode ser entendida 
como a expressão jurídica de profundas transformações 
socioculturais. Seu caráter de divisor de águas no processo 
histórico de mudanças nas relações familiares provém 
especialmente do fato de apresentar-se como uma alteração 
substancial do núcleo duro que historicamente tem regulado as 
relações entre pais e filhos ou, se preferirem, entre a infância e os 
adultos em geral. Núcleo duro constituído simplesmente pelo 
comportamento abertamente arbitrário e discricionário na 
interpretação e tratamento das necessidades da infância. 
 
Para sintetizar, digamos que não é precisamente a autoridade dos 
pais ou das instituições o que a Convenção considera ilegítimo. 
Estou convencido de que, nestes tempos, crianças e adolescentes 
necessitam mais do que nunca da autoridade dos pais e das 
instituições. O que a Convenção considera como a mais absoluta 
ilegitimidade é o autoritarismo entendido como “autoridade” sem 
fundamentação. Em outras palavras, o que a Convenção considera 
cultural e juridicamente ilegítimo é o tratamento discricionário e 
arbitrário das necessidades da infância. A Convenção tem como 
objetivo as necessidades reais da infância e as transforma em 
direitos aplicáveis. Esta é concretamente a passagem das 
necessidades aos direitos. Nada mais, porém tampouco nada 
menos. 
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Vamos agora à segunda das perguntas. Quais as circunstâncias 
históricas que marcaram o surgimento da Convenção na América 
Latina? 
 
No final dos anos 80 do século passado, grande parte dos países 
sul-americanos estava saindo, com maiores ou menores marcas 
em suas recentes democracias, da longa noite do autoritarismo 
que significaram as ditaduras militares. Contudo, se o 
autoritarismo e a brutalidade foram o denominador comum de 
todas as ditaduras, suas políticas específicas, por múltiplas 
circunstâncias que não cabe analisar agora, se diferenciavam 
significativamente. Nesse sentido, talvez a mais articulada e a 
única com verdadeiros planos estratégicos de permanência no 
poder tenha sido a mais longa de todas: a ditadura militar 
brasileira. Uma ditadura que desenhou e colocou em prática 
políticas sociais para a infância que incluíam uma estratégia 
normativa específica por meio de um “Código do Menor” de 1979, 
cujo conteúdo e alcances são muito pouco conhecidos no restante 
da América Latina.37 Esses fatos, juntamente com o dinamismo 
dos movimentos sociais de resistência, principalmente no campo 
das políticas para a infância (única posição medianamente 
tolerada pelo regime militar em meados dos anos 80 do século 
passado), fazem do Brasil um lugar de observação privilegiado da 
recepção da Convenção na América Latina. 

                                                
37 A escassez de estudos históricos sobre a infância, assim como a 
aprovação antecipada, em 1990, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, conspiraram contra a possibilidade de um maior 
conhecimento e difusão de um “avançado” texto judicial do menorismo na 
América Latina, que renovava e atualizava as clássicas legislações 
menoristas de caráter histórico, como a Lei Agote da Argentina (lei 
10.903 de 1919), o Código da Criança do Uruguai, de 1934, e o próprio 
Código Brasileiro de Melo Matos de 1928. A crescente abordagem 
doutrinária e pessoal das novas posições neomenoristas a respeito do 
neomenorismo clássico exige uma revisão um pouco mais detalhada e 
aprofundada dos textos “clássicos” do menorismo defensor da doutrina 
da “situação irregular”, sobretudo para colocar em evidência o retorno às 
raízes da “compaixão-repressão” nos novos textos neomenoristas, que 
criticam de modo prejudicial e vergonhoso as posições e os movimentos 
sociais e doutrinários que surgem a partir da Convenção na década de 90 
do século XX. 
 



 151 

 
As respostas 
 
Não é difícil caracterizar as políticas sociais para a infância do 
regime militar brasileiro.38 Isso na medida em que, para começar, 
as mesmas não podiam deixar de refletir a política global expressa 
pelo governo ditatorial. Desse modo, as políticas sociais para a 
infância, além do seu conteúdo explicitamente autoritário, 
resultavam muito centralizadas, burocráticas, e, acima de tudo, 
privilegiavam a institucionalização (um mero eufemismo para 
nomear a privação da liberdade) como a medida mais “intensa” de 
“proteção”. Assim, em contraposição a tais políticas foi crescendo, 
no seio da sociedade civil, um amplo movimento alternativo,39 que 
privilegiava a descentralização e enfoques não burocráticos 
baseados especialmente em dispositivos comunitários. 
 
Já se faz presente aqui a questão da liberdade, como verdadeiro 
divisor de águas para entender a forma e a essência da política 
social em geral e da política social para a infância em particular. 
 

                                                
38 Dois textos claros e específicos sobre o assunto são chaves para a 
reconstrução pormenorizada desse período: “Evolución del Derecho 
Brasilero del Niño y del Adolescente” de Edson Sêda e “Del menor al 
ciudadano-niño y al ciudadano-adolescente”, de Antônio Carlos Gomes da 
Costa. Ambos os textos se encontram no livro Del Revés al Derecho. La 
condición jurídica de la infancia en America Latina. Bases para una reforma 
legislativa de Emílio García Méndez e Elías Carranza (organizadores), Ed. 
Galema, Buenos Aires, 1992. 
39 Eram duas as principais vertentes ideológicas desses movimentos 
sociais no Brasil da década de 80 do século XX. Nesse sentido, é possível 
entender as diferenças mesmo nos temas de forte coincidência em 
matéria de política social. Enquanto grupos da esquerda laica 
asseguravam que os “meninos de rua” constituíam a manifestação das 
contradições do sistema capitalista que estava muito próximo ao seu 
colapso, os grupos de base da Igreja Católica sustentavam que esses 
meninos eram pequenos Cristos que anunciavam a chegada de um novo 
mundo. Em ambos os casos, paradoxalmente, o aumento do número 
desses meninos era entendido como um fato positivo.	  
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A questão dos meninos de rua40 adquiriu um caráter emblemático, 
na medida em que sintetizou o cerne do posicionamento em 
relação a todos os problemas da infância. Se, por um lado, a 
denúncia sobre a existência dos meninos de rua constituía uma 
forma de colocar em evidência a face obscena do milagre 
econômico do qual se vangloriava o governo militar, por outro, a 
glorificação desses meninos parecia legitimar a proliferação de 
propostas para construir inumeráveis e minúsculos projetos, que, 
com maior ou menor nível de messianismo, se apresentavam 
como radicalmente alternativos às estruturas estatais. 
 
A escola e a família, como instituições “conservadoras” (aparato 
ideológico do Estado, como se dizia na época) para alguns, e 
frágeis e inúteis para outros, terminaram sendo paradoxalmente 
as vítimas políticas privilegiadas do autoritarismo econômico e do 
messianismo social. Portanto, é verdade também que, na medida 
em que os setores mais lúcidos e menos corporativos da 
sociedade civil foram percebendo a dimensão quantitativa 
insignificante (medida em termos de quantidade de crianças) 
desse enfoque alternativista com relação ao número total de 
crianças nas diversas situações de risco, foi sendo produzido, 
enquanto avançava também a abertura democrática, um 
esgotamento conceptual do enfoque e uma crescente passagem a 
posições que muito precisamente o pedagogo brasileiro Antônio 
Carlos Gomes da Costa denominou alterativistas. Na realidade 
tratava-se de reconhecer, na abertura democrática, a possibilidade 
de um salto qualitativo na política social por meio da interlocução 
crítica com os poderes do Estado. Em outras palavras, se 
instaurava um novo conceito de política pública, entendida como 
uma articulação – não sem conflitos – entre o governo e a 
sociedade civil.  
 
Lentamente a necessidade de reproduzir de forma ampliada as 
melhores experiências da sociedade civil foi ganhando espaço. A 

                                                
40 Para a melhor análise existente destinada à compreensão da lógica 
política e cultural da questão dos meninos de rua, cfr. COSTA, Antônio 
Carlos Gomes da. Niños y Niñas de la Calle: vida, pasión y muerte. Edição da 
UNICEF, escritório da Argentina, 1998. 
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nova Constituição de 1988, cujo artigo 227 constituía uma síntese 
daquilo que um ano mais tarde seria aprovado como Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança,41 abriu definitivamente 
as portas para a primeira reforma legal de novo tipo na América 
Latina: o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, aprovado 
em julho de 1990. 
 
Todos os termos do debate brasileiro extrapolam, de forma 
bastante direta, o resto dos países da América Latina, inclusive 
aqueles onde a situação política e social era notadamente 
diferente da realidade das ditaduras militares. 
 
É precisamente nesse contexto de tensão entre o alternativismo e 
alterativismo que a Convenção desembarca na América Latina. 
 
Nessas condições, era quase óbvio que a recepção da Convenção 
ia despertar reações que oscilavam entre a indiferença e a 
refutação, no interior do incipiente e heterogêneo movimento dos 
direitos pela infância; tanto por se tratar de um instrumento de 
caráter jurídico, quanto por sua origem “distante”, já que se 
tratava de um instrumento internacional produzido pelas Nações 
Unidas. 
 
A ideia dominante era que aqueles que trabalhavam na ação direta 
com as crianças não podiam nem deviam perder tempo com 
questões menos importantes e, além disso, de caráter 
“superestrutural”. Não muito diferente, inclusive nas razões que 
motivavam a posição, foi a reação institucional da Unicef. Temia-
se, muito sinceramente em minha opinião, que ocupar-se de um 
instrumento dessa natureza (lembrando que a Unicef teve pouca 
ou nenhuma participação nos debates que levaram à aprovação da 

                                                
41 O fato circunstancial de que um dos redatores da Convenção residia no 
Brasil permitiu um conhecimento antecipado da mesma, já que 
incontáveis rascunhos da Convenção circulavam, entre os ativistas do 
movimento social brasileiro, muito antes de sua aprovação. O artigo 227 
da Constituição Brasileira de 1988 não é outra coisa senão uma síntese 
de toda a Convenção, inclusive mais de um ano antes de sua aprovação. 
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Convenção), dispersasse recursos humanos e materiais preciosos 
para a luta em prol do bem-estar da infância. Praticamente 
nenhuma conexão era possível (muito menos desejável) entre a lei 
e a condição material da infância. Sendo assim, a Unicef relegou, 
no momento de sua aprovação, a incômoda questão da Convenção 
a um desconhecido departamento de relações públicas. 
 
No fundo, a coincidência entre os diversos atores era ainda maior. 
Parecia que apenas uma soma de projetos fragmentados do 
governo e da sociedade civil (preferencialmente desta última) 
podia contribuir para o aumento do bem-estar da infância. A fusão 
dessas posições foi fácil de conseguir: a mesma se concretizou no 
apoio financeiro e, sobretudo, na documentação dessas 
experiências para sua reprodução e disseminação. 
 
Acreditava-se que o futuro das políticas públicas sociais, assim 
como a tão esperada melhoria das condições materiais da infância 
se encontravam na multiplicação infinita de “modernos” projetos 
alternativos para os “meninos de rua”. 
 
Passados mais de 20 anos desses acontecimentos, alguns desses 
projetos “piloto”, verdadeiros resquícios de outra era geológica, 
subsistem enfadonhamente como lembrança e testemunho do 
passado, no museu de cera das políticas sociais. 
 
Na década de 90, o tema do trabalho infantil começou a deslocar 
o tema dos “meninos de rua” como questão emblemática da 
infância na região. Assim, surgiram na região novas organizações 
de “crianças trabalhadoras” (invariavelmente manipuladas pelos 
defensores das posições mais extremadas do velho movimento 
alternativista), que, além disso, propunham a glorificação do 
trabalho infantil como a forma mais legítima de participação da 
infância. Não é por acaso que projetos desse tipo (cuja primeira e 
principal vítima foi e é a escola pública) tenham aparecido com 
muito mais força justamente naqueles países (Peru, Bolívia e 
Paraguai) em que historicamente a instituição escolar não tem 
ocupado um lugar privilegiado no imaginário social. Por outro 
lado, nos países onde, apesar da deterioração da escola, ela 
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continuava tendo lugar privilegiado no imaginário social, esses 
projetos não floresceram e seus defensores permaneceram (e 
permanecem) com muito pouca visibilidade reivindicando de 
modo constrangedor não apenas a inevitabilidade como também 
as “bondades” do trabalho infantil. 
 
Foi com o tema das diversas estratégias de participação infantil 
que se tentou concluir um debate que, lamentavelmente, não 
alcançou a visibilidade e profundidade necessárias para oxigenar 
as discussões sobre a política social, sufocadas pelo 
pseudocientificismo de estudos simplistas sobre as “novas” 
formas de pobreza. Tal como afirmou em dado momento Eduardo 
Bustelo, os “modernos ‘estudos minimalistas’ sobre a fenomenologia 
da pobreza cumpriram com eficácia a função não declarada de 
relativizar e, sobretudo, abandonar a rica corrente de estudos sobre a 
concentração da riqueza”. 42 
 
As etapas da Convenção na América Latina 
 
Em um texto anterior, publicado pela primeira vez no ano de 
2004,43 ensaiei pela primeira vez uma periodização do processo 
de implementação da Convenção Internacional na América Latina. 
Uma periodização relacionada especificamente ao processo das 
reformas legais necessárias que se desprendem do art. 4 da 
Convenção, destinadas a harmonizar a legislação interna com o 
espírito e a letra do texto internacional (“Os Estados Partes adotarão 
todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com 

                                                
42 Sobre este ponto específico, cfr. o artigo de Eduardo Bustelo, “La 
política social sin política”, trabalho apresentado no Encuentro 
Internacional de Políticas Sociales e Institucionalidad Pública, organizado 
pela Universidade Andina Simón Bolivar. Quito, Equador, 28 a 30 de abril 
de 2008. Publicado em Saúde em debate, v. 31, n. 75/76/77, jan./dez. 
2008, pág. 194-209, Porto Alegre, Brasil. 
43 Refiro-me a MÉNDEZ, Emílio García. Entre el Autoritarismo y la 
Banalidad: Infancia y Derechos en America Latina. In: MÉNDEZ, Emílio 
García; BELOFF, Mary (compiladores). Infancia, Ley y Democracia en 
America Latina. Bogotá: Temis, 2004. 
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vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente 
Convenção...”). 
 
A ideia de privilegiar um enfoque dessa natureza se deveu 
especialmente ao fato de que a experiência mostra que, se de um 
lado a mera reforma legal não implica de forma alguma garantia 
de efetiva implementação da Convenção, sua ausência constitui, 
paradoxalmente, uma quase garantia de sua não implementação. 
 
Distingui nesse momento, considerando a América Latina em seu 
conjunto, três períodos claramente diferenciados, que aqui recrio 
e amplifico de forma bastante livre em relação ao texto anterior. 
 
Primeiro período (1989 a 1991): ratificação da Convenção, 
incorporação formal à legislação interna 
 
O primeiro período está caracterizado pela ratificação da 
Convenção por parte dos governos, assim como sua incorporação 
formal à legislação interna, sem nenhuma alteração, no entanto, 
da legislação nacional preexistente. Vale lembrar que em nenhuma 
outra região do planeta se produziu e se celebrou com tal força 
em seu tempo um processo mais amplo e acelerado de ratificação 
da Convenção do que na América Latina. 
 
Retrospectivamente, a visão daquele processo é um pouco menos 
“heroica” que atualmente. O mesmo provavelmente se deveu, mais 
do que a um nível de consciência elevado, à irresponsabilidade 
dos dirigentes políticos da região que não previram nenhuma 
consequência prática (e justamente por isso prosseguiram de 
forma decidida) de um gesto que se percebia unicamente como 
simpático no contexto da comunidade internacional. Nesse caso, é 
bom dizer e reconhecer, a irresponsabilidade se articulou 
perfeitamente com a superficialidade no tratamento da questão. 
Em outras palavras existia uma crença tão implícita quanto 
generalizada sobre o caráter “gratuito” da ratificação da 
Convenção. É precisamente durante esse período, como foi 
antecipado aqui, que a UNICEF circunscreveu tudo aquilo 
referente ao tratamento da Convenção a uma seção interna de 
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relações públicas praticamente desconhecida, localizada na sede 
central da organização. Tratava-se na verdade, também para uma 
organização internacional, de cumprir um “distante” compromisso 
promovido pelas Nações Unidas, mas – de forma bastante similar 
à atitude das organizações não governamentais de base – sem 
afetar tudo aquilo que se entendia como o cerne das ações 
concretas a favor do bem-estar da infância. 
 
Segundo período (1992 a 1997): expansão jurídico-cultural dos 
direitos da infância e da juventude 
 
Pode ser caracterizado como um período de expansão jurídico-
cultural dos direitos da infância e da juventude. Ou seja, o período 
durante o qual é realizada a maior parte das reformas legais e, em 
muito menor grau, aquelas reformas de caráter institucional que 
deviam necessariamente seguir-se às reformas de caráter legal.44 
Terceiro período (1997 a 2009): involução autoritária pelo 
desmantelamento das garantias 

                                                
44 Sobre todo o processo de reformas legais na América Latina pode-se 
consultar a análise exaustiva realizada em MÉNDEZ, Emílio García; 
BELOFF, Mary. Infancia, Ley y Democracia en América Latina(compiladores), 
Bogotá: Temis; Buenos Aires: Palma, 1998. Existem duas edições 
posteriores corrigidas e principalmente atualizadas de 1999 e 2004. 
Apenas o Brasil, primeiro país da região que realizou uma verdadeira 
reforma substancial de sua legislação interna, resultado da ratificação da 
Convenção, realmente avançou no posterior processo de reformas 
institucionais. A descentralização efetiva do órgão nacional encarregado 
das questões da infância (que era chamado FUNABEM) e a transferência 
da execução das políticas aos órgãos inferiores da administração (Estados 
e Municípios) deixaram ao novo órgão central (FCBIA) as funções de 
financiamento e principalmente de coordenação e elaboração das 
políticas nacionais. Tratava-se, em cumprimento a um princípio básico da 
administração moderna, de separar funcionalmente os órgãos de 
execução dos órgãos de controle e coordenação. Esse processo não 
apenas não se verificou com tal intensidade em outros países da região, 
mas pode-se afirmar que essa antiga instituição, com suas diversas 
denominações, encontra-se hoje mais fortalecida, mais centralizada e 
acima de tudo mais funcional aos enfoques tutelaristas e clientelistas, 
que nos momentos de aprovação da Convenção. 
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Por último, desde 1997 até a data atual, inaugura-se um longo 
processo de involução autoritária que, no entanto, apresenta fortes 
mudanças internas, sempre dentro da tendência geral dominante. 
Se desde 1997 até os anos de 2003-2004, a involução autoritária 
se manifesta sob a forma clássica das propostas de aumento das 
penas e a diminuição da idade da imputabilidade,45 a partir dessa 

                                                
45 O fim do ciclo positivo das reformas legais e o começo do que hoje 
pode ser visto como o início da primeira etapa do processo de involução 
autoritária, a partir de 1997, aparece marcado por três fatos de natureza 
relativamente diversa e sem uma conexão aparente entre eles, mas que 
colaboram ativamente na consolidação do novo panorama da situação. 
Refiro-me especificamente à primeira sentença de prisão perpétua a um 
menor de idade na Argentina em 1997 (às quais logo se somaram outras 
onze sentenças deste tipo), a decretos repressivos contra os menores de 
idade, no governo de Fujimori no Peru em 1998. Decretos que 
estabelecem tipos penais totalmente abertos e penas inusitadamente 
altas para menores de idade (decretos sobre “Agrupamento Pernicioso” e 
“Terrorismo Agravado” respectivamente) e, por último, à irracional 
política repressiva do complexo processo social que representam as 
maras (quadrilhas juvenis) em pelo menos três países centro-americanos 
(Honduras, Guatemala e El Salvador). 
Para um conhecimento exaustivo de todas as sentenças de prisão 
perpétua ditadas na Argentina a partir de 1997, cfr. “Sentencias de 
reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de 
edad en la Republica Argentina (1997-2003)”, publicação do Colégio 
Público de Advogados da Capital Federal (Argentina), com o apoio do 
escritório da UNICEF na Argentina, Buenos Aires, dezembro de 2003. 
Dois são os decretos emitidos em 1998 pelo governo de Fujimori, que se 
inscrevem com absoluta clareza na tendência de involução autoritária que 
se inicia no final dos anos 90 do século passado. O primeiro, denominado 
“Agrupamento Pernicioso”, supostamente destinado a combater a 
delinquência juvenil, é o decreto legislativo 899 (maio de 1998). 
Utilizando tipos penais absolutamente abertos, discricionários e 
obviamente de mero caráter periculoso, se estabelecem penas mínimas 
de prisão muito altas para adolescentes entre 12 e 18 anos. O segundo 
decreto, também de maio do mesmo ano, é o decreto 895 contra o 
“Terrorismo Agravado”. Segundo o mesmo, estabelecem-se, para delitos 
de duvidosa tipificação e categorização, penas de prisão perpétua aos 
menores de idade. Sobre o mistificado e manipulado fenômeno dos maras 
na América Central, consultar, apenas como indicação, o texto de Nelson 
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última data começa a manifestar-se de forma bem diversa. Trata-
se agora não tanto do aumento da verborragia repressiva, mas 
muito mais sutilmente do desmantelamento sistemático, 
jurisprudencial, normativo e factual de todo tipo de garantias, 
destinado a facilitar a utilização da privação de liberdade como 
uma “forma reforçada de política social”, especialmente para os 
adolescentes pobres das periferias dos grandes conglomerados 
urbanos. 
 
O neomenorismo 
 
A fase atual do processo de involução autoritária aparece marcada 
simultaneamente pelo surgimento de um novo tipo de confronto, 
que progressivamente tem deslocado aquele existente entre, de 
um lado, o que já despontava como um movimento cada vez mais 
heterogêneo pelos direitos da infância e da juventude, difusamente 
ligado à restauração da democracia, e, de outro lado, a velha 
cultura menorista, representada quase exclusivamente pelo 
corporativismo dos juízes de menores, difusamente ligado à 
ordem autoritária. 
 
Esse novo confronto, agora no âmbito dos novos movimentos 
pelos direitos da infância e da juventude, iria contrapor 
progressivamente aqueles que pretendem compreender, de forma 
coerente e consequente, crianças e adolescentes como 
verdadeiros sujeitos de direitos, àqueles que em muitos casos, 
havendo participado do movimento original de reformas, 
pensavam que se estava indo longe demais ou depressa demais e 
por isso era necessário recuperar “os aspectos positivos” do 
antigo tutelarismo paternalista, contidos na doutrina da “situação 
irregular”.46 

                                                
Portillo, N., Estudios sobre pandillas juveniles en El Salvador y 
Centroamérica: una revisión de su dimensión participativa. Notas de 
Psicologia, 2003, vol. 21, número 3, pág. 475-493, Colégio de Psicólogos, 
Universidad de Sevilla, Espanha. 
46 Existe uma abundante e conhecida literatura sobre a chamada doutrina 
da “situação irregular”, razão pela qual me abstenho de citar algum texto 
em particular. Uma parte dela possui a peculiaridade adicional de haver 
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É evidente para qualquer observador atento, embora ainda 
predomine um alto nível de confusão devido ao caráter obscuro e 
tímido que quase sempre assumem as posições neomenoristas na 
América Latina, que, às motivações de caráter ideológico-cultural 
destinadas a sustentar os movimentos reacionários e 
antirreformistas, se vincularam aqueles que viram nessa 
perspectiva uma forma politicamente correta e socialmente 
aceitável para recuperar ou conservar intactos seus interesses 
grosseiramente corporativos. Como ocorre usualmente, nem 
mesmo os caprichos e as características pessoais estão alheios à 
explicação dessa ruptura. 
 
O alcance da discricionariedade judicial e administrativa no 
tratamento das questões que afetam a infância, e um confuso 
debate sobre a natureza da responsabilidade penal dos 
adolescentes (na verdade duas faces da mesma moeda), 
constituíram o ponto de partida da crescente fratura no campo 
dos movimentos sociais pelos direitos da infância e da juventude. 
 
Uma conturbada reunião da ABMP (Associação Brasileira de 
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da 
Infância e da Juventude) realizada na cidade de Gramado, no 
estado do Rio Grande do Sul, em 1999, constituiu provavelmente 
o primeiro momento de formalização dessa ruptura. Mais 
precisamente, tal divisão se concretizou em torno ao debate que 
gerou uma proposta de lei de “Execução de Medidas 
Socioeducativas” realizada pelo Dr. Antônio Fernando do Amaral e 
Silva, ex-juiz de menores, redator do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e então juiz do Superior Tribunal de Justiça do Estado 
de Santa Catarina. Um projeto destinado particularmente a 
diminuir os níveis de discricionariedade e subjetividade nas 
práticas relativas à privação de liberdade. Essa tensão, entre o 

                                                
sido produzida, paradoxalmente, por pessoas que hoje sustentam com 
entusiasmo posições neomenoristas, negando de modo veemente as 
posições sustentadas até pouco tempo. 
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“tutelarismo” e as garantias, não apenas está presente ainda hoje 
como tem se aprofundado consideravelmente. 
 
É óbvio, como já foi dito, que o processo cujo desenvolvimento se 
procura reconstruir aqui é o resultado de tendências de caráter 
geral na região, tendências que se verificam com maior ou menor 
clareza nos diversos contextos nacionais e dentro dos quais, por 
exemplo, o Brasil se distingue por seu caráter antecipatório 
enquanto a Argentina se destaca por seu caráter retardatário. 
Lembre-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi 
aprovado em julho de 1990, enquanto a lei nacional de proteção 
da infância da Argentina data apenas de 2005. Sem falar de um 
regime penal da menoridade herdeiro da ditadura militar 
argentina, que não apenas continua vigente como tem recebido a 
surpreendente bênção da Corte Suprema de Justiça da Nação47. 
 
Vários são os motivos que obrigam aqui a uma atualização e 
aprofundamento dessa proposta de periodização da 
implementação da Convenção na América Latina. Entre eles, a 
mudança da tendência específica nestes últimos anos, sempre 
dentro do quadro global de involução autoritária, e a crescente 
consolidação de um novo tipo de enfoque antirreformista, ainda 
difuso, desarticulado e acima de tudo tímido, na medida em que 
ainda não se dispõe a assumir publicamente seus verdadeiros 

                                                
47 Faz-se referência, aqui, à sentença da Corte Suprema de Justiça da 
Nação Argentina, identificado com o número 331:2692, “Recurso de 
Hecho de García Méndez Emilio y Musa Laura, sobre Habeas Corpus 
Colectivo a favor de menores de 16 años privados de libertad en el 
Instituto General San Martín de la Ciudad de Buenos” do ano de 2008. A 
sentença completa pode ser consultada na internet e também no número 
11 da publicação da UNICEF Justicia y Derechos Del Niño, Santiago do 
Chile, 2009 (p. 391-407). A documentação completa referente a essa 
sentença, desde a apresentação do habeas corpus até a denúncia perante 
a Comissão Internacional de Direitos Humanos, onde se encontra no 
momento para estudo de sua admissibilidade, pode ser encontrada no 
site da Fundação Sur-Argentina, disponível em 
<www.surargentina.org.ar>. 
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traços, especialmente por sua crescente identificação com a velha 
cultura menorista. 
 
Uma fratura como esta supõe, obviamente, o aprofundamento e a 
consolidação da crescente divisão em curso dentro do vasto e 
heterogêneo campo dos direitos da infância e da juventude que, 
até o momento, havia se sustentado unido diante do processo das 
reformas legais e institucionais necessárias que surgiam da 
Convenção. 
 
Um balanço como o que se faz presente aqui visa não apenas 
atualizar de maneira geral os termos do debate em torno dos 
direitos da infância e da juventude na região, como também, abrir 
novas linhas de investigação destinadas a mostrar a 
funcionalidade objetiva das propostas neomenoristas em relação 
às propostas de relegitimação da velha ordem menorista. Em 
outras palavras, avançar na revelação de diversos tipos de vínculos 
entre ambos os fenômenos.48 

                                                
48 Que o Brasil ocupe o lugar de “vanguarda” das posições neomenoristas 
na América Latina parece estar fora de discussão. A partir de posições 
pseudoprogressistas confusas, cobertas por uma retórica pouco 
compreensível de um abolicionismo crioulo, tenta-se uma demolição 
sistemática das garantias que, sobre qualquer hipótese, afetam a 
liberdade de crianças e adolescentes. De outra forma não se entendem os 
ataques sistemáticos a uma das mais sagradas garantias do direito penal 
moderno como é o instituto da prescrição. Refiro-me concretamente aos 
embates contra uma decisão jurisprudencial nesse sentido, de 
seguimento obrigatório pelos tribunais inferiores emitida pelo Supremo 
Tribunal de Justiça do Brasil (STJ), que reconhece a prescrição penal das 
ações relacionadas aos menores de idade em conflito com a lei penal. Em 
português, se denomina “Súmula” esse tipo de jurisprudência. 
Ver a esse respeito o texto de Mário Luis Ramidoff, “Súmula 338, do STJ. 
Reflexões”, publicado no Caderno de Direitos da Criança e do Adolescente, 
ABMP (Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e 
Defensores Públicos da Infância e da Juventude), junho de 2008. 
Ignorando grosseiramente qualquer princípio de contradição, Ramidoff 
baseia seu ataque à prescrição no fato de que a pretensão do Estado no 
caso das medidas socioeducativas não seria de caráter punitivo, mas de 
caráter educativo (incluindo a privação de liberdade). Depois de insistir no 
caráter educativo da medida socioeducativa, o autor (abolicionista 
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O neomenorismo e a retórica da reação 
 
Albert Hirschman, brilhante cientista político de Princenton e 
profundo conhecedor da América Latina, em um texto 
extraordinário de 1991 The Rhetoric of the Reaction, 
desafortunadamente traduzido ao castelhano como Retoricas de la 
Intransigencia,49 destinado à análise crítica dos argumentos 
daqueles que historicamente têm se oposto às grandes reformas 
positivas da modernidade, identifica três tipos de teses destinadas 
a legitimar a instauração de movimentos reacionários contrários 
aos grandes processos de transformação política e social. 
 
Três teses intimamente vinculadas cuja existência autônoma só é 
possível isolar no momento da análise teórico-conceitual. Chama a 
atenção que esse enfoque não tenha sido mais explorado na 
América Latina. Isso na medida em que o enfoque de Hirschman 
parece particularmente adequado a uma melhor compreensão das 
razões e objetivos das posições antirreformistas no campo dos 
direitos da infância e da juventude, tanto no contexto da América 
Latina, quanto além de suas fronteiras. 
 
Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produto 
da Revolução Francesa, passando pelas conquistas do sufrágio 
universal, até a formulação do estado do bem-estar social, todas 
estas reformas têm se enfrentado – sempre de acordo com 
Hirschman – com um conjunto de três teses reacionárias, 
destinadas a frear ou simples e diretamente a destruir ditos 
processos de reformas.  
 

                                                
confesso) conclui com uma rejeição contundente à ilusão de crer em 
qualquer tipo de finalidade do castigo, quer dizer, da medida 
socioeducativa. 
49 Cfr. Hirschman, Albert O. The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, 
Jeopardy. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 
1991. Edição em castelhano: Retóricas de la Intransigencia. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1991.	  
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A tese da perversidade, segundo a qual toda ação deliberada para 
melhorar algum aspecto de ordem política, social ou econômica 
serve apenas para piorar a condição que se pretende remediar; a 
tese da futilidade, segundo a qual toda tentativa de transformação 
social será inválida e de nenhuma maneira conseguirá alterar a 
ordem preexistente, e, por último, a tese do risco, segundo a qual 
o preço de qualquer reforma proposta é demasiado alto na 
medida em que, invariavelmente, colocará em perigo alguma 
importante conquista anterior. 
 
Pode-se dizer que, mesmo de forma não necessariamente 
consciente ou estruturada, uma rara amálgama dessas três teses 
está presente na contraofensiva cultural desencadeada, tanto a 
partir do neomenorismo latino-americano, quanto a partir da 
perspectiva similar que surge do liberalismo anglo-saxão50. 
 
Nesse ponto, não seria excessivo refletir sobre o fato de que, se 
por um lado devemos nos precaver do exagero de equiparar sem 
mais o movimento de reformas pelos direitos da infância e da 
juventude com as enormes conquistas político-culturais que 
acontecem a partir do século XVIII, por outro, seria um erro 
subestimar o potencial do processo de democratização das 
relações familiares, de desestabilizar a ordem social (na verdade 
uma ordem social entre tantas possíveis). Trata-se de uma 
questão extraordinariamente delicada na medida em que envolve 
uma verdadeira revolução na relação histórica entre pais e filhos. 
Uma revolução que, sem ignorar também as enormes diferenças, 
mantém interessantes semelhanças com o processo de 

                                                
50 Salvo todas as diferenças, que não são poucas, um debate semelhante 
ao que ocorre na América Latina, acontece há bastante tempo no mundo 
acadêmico anglo-saxão, entre o que ali se denominam posições 
“liberacionistas” e “tutelaristas” (care takers). Diferente do que acontece 
na América Latina, o debate no mundo anglo-saxão é consideravelmente 
mais rico e esclarecedor, na medida em que as diversas posições são 
assumidas com clareza, sem o caráter confuso e envergonhado que as 
posições neomenoristas assumem na América Latina. Para uma análise 
mais detalhada destes debates, cfr. ARCHARD, David. Children. Rights and 
Childhood. Londres, Nova Iorque: Routledge, 1993. 
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transformações sociais e jurídicas (ainda em curso) que afeta as 
relações entre os homens e as mulheres. 
 
Vale lembrar que não apenas as teses de Hirschman, mas teses 
explicitamente catastróficas relacionadas especificamente à morte 
e ao desaparecimento da família, foram defendidas até 
recentemente por pseudojuristas de todas as latitudes diante de 
praticamente qualquer avanço em direção à plena igualdade 
jurídica e social entre homens e mulheres.51 
 
Voltemos ao centro de nossa análise. O fenômeno que hoje, com 
um pouco mais de clareza e elementos de análise, pode ser 
caracterizado como NEOMENORISMO nasce, como já foi 
antecipado, no país pioneiro da região em matéria de reformas 
legais e institucionais posteriores à Convenção: Brasil. 
 
Digamos que essa análise tem no mínimo dupla importância, já 
que, além de seu valor intrínseco, suas articulações, por menos 
diretas que sejam, com a especificidade da atual etapa do 
processo de involução autoritária, tornam-na imprescindível para 
qualquer avaliação crítica da situação dos direitos da infância e da 
juventude na América Latina. 
 
Escutei pela primeira vez a utilização da expressão neomenorismo 
no Brasil no final da década de 90.52 A mesma pretende 

                                                
51 Um texto particularmente perspicaz e incisivo sobre o processo de 
transformações sofridas pela instituição familiar é o de Elizabeth 
Roudinesco. La familia en desorden, Fondo de Cultura Económica: México, 
2004. Contrariamente ao que anunciavam os textos da antipsiquiatria 
radical dos anos 60 do século passado, em relação à morte e ao 
desaparecimento da família, assistimos hoje a uma audaciosa luta pelo 
reconhecimento de praticamente todas as formas de relação entre os 
seres humanos como instituição familiar. 
52 Escutei o termo pela primeira vez da boca do Dr. Antônio Fernando do 
Amaral e Silva, ex-juiz de menores, membro do Superior Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina e, o mais importante para os efeitos 
desta análise, figura central da comissão redatora do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Retrospectivamente, pode-se ter como hipótese que, 
sem a clareza conceitual e estratégica do Dr. Amaral nos aspectos 
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descrever, e se for possível compreender, em maior profundidade, 
posições atuais que significam uma verdadeira regressão às 
origens da cultura menorista do início do século XX, por parte de 
indivíduos ligados aos movimentos originais de reforma do início 
dos anos 90. Trata-se de pessoas convencidas de que se tem ido 
rápido demais ou longe demais em posições que consideram as 
crianças como verdadeiros sujeitos de direitos no contexto do 
princípio da autonomia progressiva que a Convenção estabelece 
em seus artigos 5 e 12. 
 
É interessante constatar que enquanto a contraofensiva cultural do 
liberalismo conservador anglo-saxão avança sem culpas ou 
ambiguidades, tal como já foi antecipado e como também se 
desprende dos textos a serem considerados mais adiante, a 
situação do equivalente neomenorismo latino-americano é bem 
diferente. Neste último caso, trata-se de um movimento tão 
confuso em seus contornos quanto em suas elaborações 
conceituais que, além disso, possui a curiosa e evidente 
dificuldade para consolidar suas posições ideológicas em 
propostas de caráter normativo e talvez por isso mesmo que, 
invariavelmente, acaba concluindo que as reformas legais carecem 
de qualquer tipo de relevância. Desse modo, torna-se evidente a 
fragilidade e a heterogeneidade da amálgama das motivações 
antirreformistas. 
 
Partindo de profundas convicções filosófico-religiosas, passando 
pelo oportunismo mais vulgar, até a percepção de estratégias 
institucionais mais ou menos conscientes destinadas a evitar os 
temas de alto risco e sensibilidade política em relação aos 
governos, que a questão dos adolescentes em conflito com a lei 
apresenta, configura-se uma atmosfera favorável à compreensão 
de uma espécie de Torre de Babel da retórica da reação. 
 

                                                
especificamente jurídicos, assim como do pedagogo Antônio Carlos 
Gomes da Costa nos aspectos sociais, o Estatuto do Brasil não teria 
assumido o caráter de ruptura paradigmática que o distinguiu como 
pioneiro na região. 
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Seja como for, o neomenorismo constitui uma tentativa destinada 
a conferir argumentos e legitimidade a profundos retrocessos 
relacionados a um conjunto de circunstâncias adversas na qual se 
encontra a questão dos direitos da infância e da juventude na 
América Latina nesta etapa de seu desenvolvimento. De qualquer 
modo, esses retrocessos se configuram hoje pela tentativa, mais 
ou menos articulada, de se retornar das políticas aos pequenos 
programas e das propostas de construir uma política pública 
baseada na interação crítica com as políticas de governo, às 
velhas formas do alternativismo da década de 80. Nesse contexto, 
não é de se estranhar a incrível diversidade contida nessa “Arca de 
Noé”. Desde as antigas figuras do mais antiquado menorismo, 
representado por aqueles que se opuseram frontalmente às 
reformas legais e institucionais que se derivavam de uma legítima 
interpretação da Convenção e que hoje procuram reciclar-se em 
confusas propostas de uma vaga “justiça restauradora”,53 até as 
recentes posições decididamente antirreformistas da cultura 
acadêmica anglo-saxônica,54 que hoje adverte contra os perigos de 

                                                
53 Existe hoje uma profunda confusão nesse campo por causa da 
grosseira manipulação de um fenômeno tão rico e interessante como é o 
da “justiça restauradora”. Toda lei de responsabilidade penal juvenil 
coerente com a Convenção, de fato possui o conjunto de elementos que 
caracterizam uma justiça dedicada a articular o delicado equilíbrio entre 
o direito das vítimas e as necessidades de reinserção social dos 
adolescentes em conflito com a lei. Não é exatamente isso que se 
questiona aqui. Refiro-me particularmente ao fato de que ilustres 
representantes do menorismo mais regressivo tenham-se convertido de 
modo inesperado em pontos de referência centrais de uma “justiça 
restauradora” (justamente ali onde não há justiça) destinada 
exclusivamente a legitimar novas formas de paternalismo repressivo 
discricionário. Utilizar o escudo da “justiça restauradora” para legitimar a 
destruição sistemática das garantias não consiste em outra coisa senão 
em um apoio decisivo à consolidação das piores tendências da involução 
autoritária da fase atual. 
54 Refiro-me especificamente, a título de exemplo, a dois textos altamente 
representativos, na medida em que condensam como poucos o espírito 
antirreformista que impera em uma parte considerável do liberalismo 
conservador anglo-saxão. Refiro-me tanto ao livro de Martin Guggenhheim 
What’s wrong with Children’s Rights, Harvard University Press, 2005, 
quanto ao mais recente livro de David L. Tubbs, Freedom’s Orphans. 
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se levar a sério o direito à liberdade de crianças e adolescentes, 
tudo parece caber nesta onda de nostalgia paternalista repressiva 
que parece imperar nestes dias. 
 
Relativizar a importância dos direitos e com isso de todos os 
esforços dirigidos às reformas legais que surgem do caráter 
vinculante da Convenção; justificar, com base nas necessidades 
conjunturais, a violação de princípios constitucionais.55 Assumir 
posições dúbias ou inclusive negativas em relação à pergunta se a 
legitimidade dos direitos da infância e da juventude constitui uma 

                                                
Contemporary Liberalism and the Fate of American Children, Princenton 
University Press, 2007. 
55 Duvido que na jurisprudência latino-americana exista um caso mais 
grosseiro de inconstitucionalidade explicitamente reconhecida que a 
sentença do final de 2008, à qual se faz alusão aqui na nota 13. O Dr. 
Raul Zaffaroni, conhecido ministro, integrante da Suprema Corte da 
Argentina e, provavelmente, autor material e intelectual da sentença em 
questão, afirmava textualmente, em entrevista publicada na edição 
argentina da Revista Playboy do mês de maio de 2009, o seguinte: 
PLAYBOY: Uma petição na Suprema Corte pediu que liberassem meninos 
detidos ilegalmente em um instituto argentino de menores. Por que a 
Corte não autorizou essa medida? 
ZAFFARONI: Em dezembro de 2008 dissemos “isto é inconstitucional”, 
mas por razões conjunturais não podíamos declarar inconstitucional. 
PLAYBOY: Quais são as razões conjunturais para não poder declarar 
inconstitucional algo que consideram inconstitucional? 
ZAFFARONI: Com as notícias que corriam, o risco é que se gerasse um 
gatilho fácil contra os adolescentes. Tivemos epidemias de gatilho fácil 
em 1982 e 1985 com a polícia recém-saída do comando de (Ramón) 
Camps. Não posso dar razão a um argumento de que eu soltei 50 para 
que matem 100, sobretudo quando há boatos políticos que podem gerar 
esse tipo de risco. 
Para tirar qualquer eventual dúvida do leitor, esclarecemos que essa 
sentença da Suprema Corte, defendida sem titubear pelo ministro 
argentino, convalida a constitucionalidade de um decreto da ditadura 
militar argentina (o decreto 22.278 de 1980), que em uma flagrante 
violação do explicitamente disposto pela lei da infância vigente (lei 26.061 
de 2005), permite a privação de liberdade em cadeias de menores para a 
suposta “proteção” daqueles menores que o próprio decreto da ditadura 
designa como inimputáveis e não puníveis. 
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questão de princípios ou de mera eficácia. O abandono 
institucional de questões politicamente sensíveis e delicadas, por 
parte de organismos tanto do governo como da sociedade civil, e 
sua substituição artificial por temas banais e inócuos, desprovidos 
de todo risco de caráter político, objetos privilegiados de 
consensos tão fáceis quanto insignificantes, são alguns dos tantos 
ingredientes que dão forma e sistematização a retrocessos sobre 
os quais crescem e se desenvolvem as posições que aqui temos 
definido como neomenoristas. 
 
Posições expressadas de forma confusa e desordenada, no 
grosseiro contrabando conceitual de novas formas de uma 
incompreensível e inexplicável versão da “justiça restauradora”,56 
destinada na realidade a introduzir novas formas de 
discricionariedade, normativamente ausentes nos textos legais que 
legitimamente se derivam de uma interpretação adequada da 
Convenção. 
 
Contudo, às propostas jurídicas de reintrodução da 
discricionariedade própria da clássica cultura menorista baseada 
na antiga doutrina da “situação irregular”, hoje renovadas pelas 
mãos do neomenorismo, se juntam as reflexões de caráter 
acadêmico com todo o peso da autoridade automática que provém 
do mundo da filosofia anglo-saxônica. Assim, no trabalho de David 
L. Tubbs, ao qual já se fez menção, com um título que é quase um 

                                                
56 Insisto novamente aqui sobre o que já foi afirmado na nota 52. É 
urgente, ao menos na América Latina, realizar uma abordagem crítica e 
desmistificadora daquelas propostas enganosas de “justiça restauradora”, 
destinadas unicamente a aumentar os níveis de discricionariedade das 
decisões judiciais, assim como a eliminar as garantias básicas do devido 
processo. Trata-se da necessidade de diferenciá-las claramente dos 
legítimos conteúdos de “justiça restauradora” contidos em todas as leis 
sérias de responsabilidade penal juvenil da região. A tarefa é urgente não 
apenas pela necessidade de esclarecimento acadêmico e conceitual. É 
obvio, ainda que não seja evidente, que estas formas espúrias de “justiça 
restauradora” são altamente funcionais às novas tendências em que se 
expressa a involução autoritária nesta etapa. 
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programa de ação, Freedom’s Orphans (Órfãos da liberdade), pode-
se ler: 
 

“Primeiro, tenho muitas dúvidas sobre a 
promulgação judicial de novos direitos nas últimas 
décadas [...]. Refuto a declaração de novos direitos 
carentes de bases sólidas na constituição. Portanto 
me oponho à declaração de novos direitos mesmo 
que seu propósito seja ajudar as crianças. 
Segundo, se o leitor aceita os principais 
pressupostos deste estudo, quer dizer, que as 
crianças são impressionáveis, dependentes e, de 
forma geral “subdesenvolvidas” [as aspas são do 
autor], então podemos ver que alguns direitos 
conduzem imprudentemente a problemas. Temos 
que estar alertas ao considerar as crianças como 
portadores de um amplo número de direitos 
especialmente “os direitos de liberdade” [as aspas 
são do autor]. Precisamente porque são seres 
humanos subdesenvolvidos, às crianças lhes falta a 
inteligência e o juízo necessários para exercitar 
responsavelmente muitas liberdades.” (David L. 
Tubbs, op.cit, pág. 8 e 9). 

 
É nesse contexto político-cultural que se desenvolve a nova e difícil 
de caracterizar etapa atual de implementação da Convenção. 
 
Como já se afirmou, enquanto a primeira etapa do processo de 
involução autoritária se inaugura por volta de 1997, sua vigência 
política e jurídica se estende até 2004-2005 aproximadamente. 
Trata-se, como se viu, de um período marcado por vários fatos 
emblemáticos de natureza diversa, em distintos países. Um 
período marcado pelo duplo lema midiático de “aumento das 
penas e diminuição da idade da imputabilidade” em primeiro 
lugar, e pela destruição das garantias processuais e de base na 
etapa atual. 
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Conclusão: o problema da liberdade. 
 
Novamente, como sistematicamente tem ocorrido desde a 
aparição das poor houses inglesas, a resposta penal se converte 
em um instrumento privilegiado da política social ou, o que é a 
mesma coisa, a política social se expressa através da normativa 
penal. É exatamente isso o que expressa o antigo enfoque da 
compaixão-repressão, reconhecida base de sustentação do 
menorismo clássico e solapado e constrangedor recurso do 
neomenorismo. Já não mais como originalmente, ao coagir 
grandes quantidades de marginalizados para introduzi-los ao 
mercado, mas acima de tudo para “resolver” uma das 
manifestações sociais mais graves que afetam e colocam em risco 
as frágeis democracias da região. 
 
Refiro-me aos problemas que se apresentam em razão dos jovens 
pobres das periferias dos grandes conglomerados urbanos. 
Problemas que até hoje algumas pessoas pretendem, de modo 
torpe, resolver com a destruição sistemática das garantias, a fim 
de utilizar a privação de liberdade não como uma forma de 
resposta forte e séria do Estado diante dos graves delitos 
cometidos por menores de idade, senão como uma forma de 
“política social reforçada” para tais jovens. Essa tendência, me 
arrisco a afirmar, constitui um dos componentes centrais da questão 
da infância na América Latina atual. 
 
Porém, a resposta repressiva reinante implica um duplo 
retrocesso. Em primeiro lugar, porque constitui uma flagrante 
violação às garantias mais elementares que o direito 
constitucional, e não apenas este, outorga (como base 
fundamental de legitimidade do sistema político) a todos os 
cidadãos e, em segundo lugar, porque o avanço da legitimidade 
social das respostas repressivas é diretamente proporcional à 
legitimidade da retração do gasto social público destinado para 
este tipo de população. 
 
Não surpreende que seja na Argentina, o país mais atrasado no 
assunto em matéria legislativa e judicial, onde se concentre e se 
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mostre evidente boa parte das manifestações que alimentam esta 
nova tendência na região. À gravíssima sentença da Suprema 
Corte da Argentina já citada – uma sentença que como era de se 
esperar tem alimentado as piores tendências normativas e 
jurisprudenciais – devem agregar-se propostas normativas 
infraconstitucionais destinadas a esclarecer e consolidar esta 
aberrante tendência.57 
 
Nenhuma ação e, consequentemente, nenhuma reação a 
transformações jurídico-sociais opera no vazio. Tenho a impressão 
de que essa articulação objetiva entre as posições neomenoristas 
e a etapa atual do processo de involução autoritária tem sido 
possível, entre outras coisas, pela acentuada debilidade à qual 
estão submetidos os valores relativos à liberdade.  Com a queda 
do muro pode-se dizer que caiu também o interesse pela 
utilização do conceito de liberdade, eficaz em outro momento para 
a guerra ideológica contra o bloco socialista real. A segurança 

                                                
57 A tendência à utilização da privação de liberdade como forma 
“reforçada de política social” parece ter encontrado uma clara 
formalização normativa na nova lei processual juvenil da Província de 
Buenos Aires (lei 13.634 da Província de Buenos Aires). Enquanto o 
Regime Penal da Menoridade vigente (decreto 22.278 da ditadura militar, 
aprovado em 1980), designa aos menores de 16 anos como inimputáveis 
e não puníveis, a prática efetiva da privação de liberdade, por razões 
tutelares, continua plenamente vigente, sobretudo com o estímulo que 
significou a sentença da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina à 
qual se faz menção aqui nas notas 46 e 54 deste texto. O artigo 64 da lei 
13.634 estabelece que “Em casos de extrema gravidade em que as 
características do fato objeto de intervenção do sistema penal 
aconselhem a restrição de liberdade ambulatória da criança inimputável, 
o promotor poderá requerer ao juiz de garantias o estabelecimento de 
uma medida de segurança restritiva da liberdade ambulatória, nos termos 
previstos pela legislação de base”. É óbvio dizer que inclusive a “extrema 
gravidade” do fato ficou sujeita à mais absoluta discricionariedade do 
sistema de justiça. Para uma análise aprofundada desta legislação, cfr. 
MÉNDEZ, Emílio García; VITALE, Gabriel (compiladores). Infancia y 
Democracia en la província de Buenos Aires. Comentario crítico sobre las leyes 
13.298 y 13.634. Buenos Aires: Ed. Del Puerto-Fundación Sur Argentina, 
2009. 
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como valor supremo tem ocupado pro gressivamente seu lugar. 
Nota -se a perda do valor da liberdade, ainda mais quando se trata 

periferias urbanas.  
 

constituir -
 suposta 

social.  
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Direito penal X direito infanto-juvenil: 
qual a função da  

inimputabilidade penal? 
 

Maria José Gontijo Salum58  

 
 

Esse título sugere uma oposição entre os dois 
termos propostos para serem trabalhados – a 
saber, direito penal e direito infanto-juvenil. Todavia, ao 
propor como subtítulo a pergunta sobre a função da 
inimputabilidade penal, é possível destacar uma astúcia nessa 
oposição e problematizá-la. Ou seja, da mesma forma que o 
direito concebeu uma função para a pena, concebe-se aqui uma 
função para a inimputabilidade penal. Portanto, podemos 
considerar que a inimputabilidade presente no direito infanto-
juvenil estaria assentada na premissa de que essa figura jurídica 
prevista para os adolescentes teria uma função nela mesma. É o 
que pretendemos desenvolver ao longo deste trabalho.  
 
Direito penal e direito infanto-juvenil são, ambos, ficções jurídicas 
que cumprem funções no âmbito do social. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), ordenamento jurídico proposto pelo 
direito infanto-juvenil no Brasil, ao conceber a inimputabilidade 
penal para os adolescentes, não preconiza que aqueles que 
cometem um ato infracional escapem de uma sanção e a própria 
inimputabilidade possuiria uma finalidade no contexto dessa 
forma de instituir o direito.  
 

                                                
58 Professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, membro do 
Instituto da Criança e do Adolescente (ICA) da Pró-reitoria de Extensão da 
PUC Minas. Membro da Escola Brasileira de Psicanalise e da Associação 
Mundial de Psicanalise. Doutora em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, com 
estudos avançados na Universidade Paris VIII – França.  
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Assim, a proposta deste trabalho é pensar a definição da  
inimputabilidade,  não somente no sentido de uma negação da 
pena, mas precisar sua definição, conceituá-la. Para atingir esse 
objetivo, buscaremos articular o direito penal e o direito infanto-
juvenil numa relação de disjunção e de conjunção, ou seja, como 
se aproximam e quando se separam.  
 
Desde já, advertimos o leitor de que esta análise não estará 
pautada pela leitura de um especialista no campo do direito. Ao 
contrário, ela será realizada levando-se em conta os pontos 
cruciais que devem ser considerados no trabalho que a psicanálise 
poderá realizar na interface com o direito.  

 
O ECA e as medidas socioeducativas: uma medida não é uma 
pena 

 
Na primeira concepção, quer dizer, direito penal e direito infanto-
juvenil em situação de oposição, haveria uma diferença crucial 
entre uma medida e uma pena. Sem dúvida, uma medida 
socioeducativa rompe com a lógica da punição prevista pelo 
direito penal. A doutrina da proteção integral que fundamenta o 
ECA concerne não somente às medidas protetivas, mas, também, 
às socioeducativas, já que estas visam ao estabelecimento do laço 
social do adolescente, e esse objetivo é educativo. Isto é, o laço 
social buscado pela medida estabelece que sua função é, em 
última instância, educativa. Porém, isso não equivale a conceber 
que o ECA teria como única finalidade suprir deficiências na 
socialização das quais o adolescente seria uma vítima. Caso essa 
perspectiva fosse adotada, somente as medidas de meio aberto 
teriam sentido e as medidas mais restritivas seriam aplicadas em 
duas situações: quando todas as outras falharam e não se sabe 
mais o que fazer, numa demonstração de impotência, ou a partir 
da justificativa de proteção, como temos visto cada vez mais nos 
casos de envolvimento com drogas. 
 
A segunda concepção, por sua vez, levaria a considerar uma 
relação intrínseca entre a função da medida e a função da pena. 
Dessa forma, embora nomeada socioeducativa, a medida teria 
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como fim punir o ato infracional ou, mais especificamente, o 
próprio adolescente. Ela, de certa forma, reproduziria a lógica do 
direito penal, ao acreditar que a punição seria a forma principal de 
regular a relação entre os homens. Nessa lógica, ninguém 
escaparia dessa regulação, salvo algumas exceções, dentre elas, o 
adolescente. E, vale lembrar, a exceção confirma a regra. Nessa 
perspectiva, a medida teria o mesmo caráter da pena – a punição 
–, apenas sofrendo modificações na sua aplicação. Assim 
consideradas, as medidas socioeducativas seriam, em última 
instância, penas alternativas, pois no fundamento das duas não 
haveria nenhuma mudança substancial, ou seja, não haveria 
diferença entre uma pena e uma medida. Fazendo essa 
comparação é possível, inclusive, justificar a redução da idade da 
aplicação da punição.  
 
Nossa perspectiva é a de conceber as medidas socioeducativas 
previstas pelo ECA, considerando-as no contexto dos direitos 
humanos e da proteção integral que ele encerra. Melhor dizendo, 
sustentar que o fundamento do ECA nos direitos humanos não é 
equivalente a desconsiderar a responsabilidade que concerne ao 
sujeito adolescente, como alguns partidários da penalização 
querem deixar acreditar. Ao contrário, com as medidas 
socioeducativas, o ECA visa a outra forma de conceber a 
responsabilidade, diferente da lógica penal.  

 
A noção de responsabilidade: um pequeno percurso histórico  
 
Ao longo da humanidade, conceberam-se e definiram-se modos 
distintos de responsabilizar os homens em função dos atos 
cometidos. De acordo com Foucault (1999), há alguns séculos 
introduziu-se no mundo ocidental a noção de infração, em 
substituição à noção de dano. O dano era uma falta cometida por 
uma pessoa a seu semelhante. A noção de infração duplica, no 
sentido simbólico, o dano. A principal consequência da passagem 
do dano para a infração foi a implantação na sociedade da ideia 
de que uma infração é uma ofensa ou lesão ao Estado, à ordem, à 
lei, à sociedade.  
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Responder por um crime, ou por um ato infracional, significa estar 
dentro de uma lógica que diz que aquele que praticou o ato 
cometeu não somente um dano a uma pessoa, mas a uma 
instância que lhe é superior, seja ela qual for: os costumes; sua 
majestade, o rei, como antigamente; o código penal, como passou 
a se implantar a partir do século XVII; e à própria noção de justiça 
como um poder do Estado, como vemos nas sociedades 
modernas.  
 
Portanto, a partir desse novo paradigma que surgiu há poucos 
séculos, estar diante de um crime ou de um ato infracional 
equivale a estar na presença de uma situação em que se 
estabeleceu uma relação previamente definida entre um ato e uma 
proibição, e isso traz consequências no âmbito social. Um crime, 
por estar inscrito em uma lei, seja ela qual for, mantém entre seus 
termos uma relação lógica. Os termos dessa relação podem ser 
modificados com o passar do tempo, quer dizer, podemos mudar 
as qualificações do que se estabelece como proibição, mas, uma 
vez estabelecida essa relação, ela deverá ser mantida, e o direito 
penal concebeu a punição como uma maneira de manter essa 
relação.  
 
A lógica dos direitos humanos que fundamenta o ECA não 
modifica a noção de que é preciso responder diante da justiça 
quando se comete uma infração. Após a Segunda Guerra Mundial, 
quando a discussão sobre os direitos humanos foi recolocada 
pelas nações, isso ocorreu devido a um contexto onde era preciso 
ressaltar a manutenção da ideia de responsabilidade em situações 
em que ela nunca havia sido pensada antes: nos chamados crimes 
de guerra. O julgamento dos crimes nazistas que aconteceu em 
Nuremberg serviu para mostrar que cumprir ordens não isenta 
ninguém de ser responsabilizado, ou seja, um ato tem 
consequências, e aquele que o executou deverá, também, 
responder por ele.  
 
Por isso, uma medida socioeducativa para um adolescente, 
mesmo considerando as particularidades, as condições difíceis, as 
determinações diversas, é uma forma de que ele responda pelo 
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ato infracional que cometeu. Assim concebida, uma medida pode 
ser considerada um chamado para que o adolescente possa 
responder em sua condição de pessoa humana, ainda que em 
desenvolvimento, como o ECA designa.  Nesse sentido, uma 
medida é um chamado da justiça àquele que se inscreveu no 
âmbito social por meio de um fato social. 
 
Uma infração é um fato social primeiramente porque, como vimos 
acima, nomeamos crime ou infração somente o que foi 
previamente determinado como tal. Quer dizer, será considerado 
crime ou infração aquele ato que extrapolou a intimidade do 
sujeito e que atingiu seu semelhante, daí sua conotação social. 
Por outro lado, esse chamado à responsabilidade não precisa ser, 
necessariamente, da mesma natureza prevista pelo direito penal. 
 
Assim, perguntamos: diante do ato que se tornou social e da 
responsabilidade visada pelo direito, a lógica do direito infanto-
juvenil e do direito penal seria a mesma? Quando falamos de 
responsabilidade penal e responsabilidade pelo ato infracional, 
estamos falando do mesmo conceito? No nosso entender, o termo 
“responsabilidade” não quer dizer a mesma coisa quando 
estabelecido pelo direito penal ou pelo direito infanto-juvenil 
fundamentado nos direitos humanos ou na psicanálise, como 
desenvolveremos a seguir.  

 
Direito penal e responsabilidade pessoal 
 
O direito penal, fruto da justiça moderna, concebeu a 
responsabilidade penal ligada à ideia de liberdade e da faculdade 
da razão. Nessa concepção, o ser humano é visto como uma 
pessoa racional, governado pelo livre-arbítrio e, em decorrência 
disso, responsável e senhor de suas escolhas, até mesmo as que o 
levam à prática de um crime. Em decorrência disso, ele deverá 
pagar pelas infrações cometidas que, teoricamente, escolheu livre 
e conscientemente. Assim, o livre-arbítrio é visto como condição 
da pessoa humana, possibilitado pela faculdade inerente da razão 
que é específica do homem enquanto espécie.  
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Fundamentada em um ideal, essa lógica pretendeu ser geral. 
Porém, na prática, foi preciso considerar suas exceções. Portanto, 
foi necessário, também, prever a figura da inimputabilidade penal 
– para os portadores de sofrimento mental e para os menores de 
idade, dentre outros casos.  No presente texto, não é nosso 
objetivo tecer comentários acerca da inimputabilidade para os 
portadores de sofrimento mental. Buscaremos analisar a 
responsabilidade visada para os adolescentes por meio das 
medidas socioeducativas, considerando sua divergência com a 
lógica penal.  
 
Para considerar a responsabilidade do adolescente, é necessário 
romper com a lógica da razão presente na concepção penal. Como 
abordamos acima, a razão é vista como uma faculdade inerente à 
pessoa humana e, toda vez que deparamos com atos que 
extrapolam as explicações usuais, o sentido que conhecemos, 
justificamos a prática desses atos como decorrentes da perda da 
razão. Vale ressaltar que essa explicação implica uma suposição 
de deficiência naquele que atuou. 
 
Algumas das críticas feitas ao ECA para justificar a redução da 
idade penal têm como fundamento a seguinte equação: a 
adolescência, diferentemente da infância, é uma fase do 
desenvolvimento humano que implica saber a diferença entre o 
certo e o errado. Portanto, ao cometer um ato infracional, o 
adolescente teria conhecimento do ilícito de sua atuação. Ou seja, 
devido a sua etapa de desenvolvimento, decorrente de sua idade, 
o adolescente deveria saber diferenciar o certo e o errado, e teria 
maturidade suficiente para responder pelos atos que ele sabe 
serem ilícitos.   
 
A ideia da responsabilidade correlacionada ao livre-arbítrio é 
penal, como ressaltamos acima. Essa concepção está ligada a um 
ideal de homem – livre e responsável – que está na base da 
sociedade moderna e burguesa. Por causa desse ideal que vigorou 
até meados do século passado, acreditou-se que a humanidade, 
governada pela razão, caminharia em direção ao progresso.  
Contudo, o real se fez demonstrar, provocando a queda desse 
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ideal – os horrores da Segunda Guerra no século XX mostraram 
isso. Hoje em dia, o grande desafio é recorrer a outra lógica, 
distinta da penal, para fazer operar a justiça. O ECA, com seu 
fundamento nos direitos humanos, é uma tentativa de avançar 
nesse desafio. 
 
Dessa forma, torna-se necessário problematizar o que se entende 
por razão e liberdade, e as consequências dessas concepções para 
a responsabilidade, como ressalta Ribeiro (1999). Como 
observamos acima, concebida a partir dos fundamentos da razão 
e da liberdade, a responsabilidade seria inerente à pessoa. Ou 
seja, todo ser humano seria responsável: sua responsabilidade 
seria consequência da essência de humanidade que lhe antecede, 
ou seja, da razão humana. Ao contrário, no entender a partir da 
psicanálise, a concepção que temos de responsabilidade, diverge 
radicalmente desse fundamento idealizado que se verifica na 
concepção do direito penal.  
 
A psicanálise busca a responsabilidade a partir de um sujeito, não 
de uma pessoa racional e livre. Esse sujeito poderá surgir ou não. 
Ele não está presente aprioristicamente. Diferentemente de uma 
pessoa idealizada, o sujeito para a psicanálise não é uma 
essência, mas um efeito que poderá acontecer ou não. Caso ele 
apareça, consideramos que houve responsabilidade, ou seja, que 
ele respondeu como sujeito. Por isso, sujeito e responsabilidade se 
equivalem para a psicanálise – um termo não pode ser concebido 
sem o outro. 
 
As medidas socioeducativas, previstas pelo ECA para os 
adolescentes que cometeram atos infracionais, permitem 
considerar a responsabilidade numa perspectiva mais próxima da 
forma concebida pela psicanálise. A lógica que fundamenta o 
Estatuto torna possível o trabalho numa concepção de 
responsabilidade diferente da que comentamos em relação direito 
penal, quer dizer, como decorrência de uma faculdade abstrata, 
ideal e inerente da pessoa humana, fruto de sua razão. Isso é 
possível porque, no trabalho com esses adolescentes em 
cumprimento de medida, ressalta-se uma construção que envolve 
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diversos parceiros, além de um conjunto de profissionais e várias 
instituições: a família, o Estado – por meio das políticas de saúde, 
educação assistência, dentre outras –, as instâncias judiciária, 
executiva e do ministério público, e a sociedade de forma mais 
ampla. A resposta subjetiva, ou seja, a responsabilidade deverá 
ser buscada a partir do encontro com essas instâncias, e em torno 
de uma construção plural o adolescente, como sujeito, deverá ser 
convocado a aparecer e responder. 
 
O adolescente, o direito infanto-juvenil e a responsabilidade  
 
Para que a medida possa tocar o adolescente, o trabalho com ele 
deverá se orientar na direção de dar voz a um sujeito para que ele 
possa se separar de suas determinações. Mas isso só acontecerá 
se outras possibilidades na vida lhe forem apresentadas a partir 
de seu interesse. Do contrário, a probabilidade da repetição dos 
seus atos infracionais permanecerá.  
 
Aposta-se que, a partir da medida, uma diferença possa surgir, 
mas, para isso, algumas condições devem ser observadas, dentre 
elas as que concernem ao próprio contexto da adolescência.  
 
A adolescência pode ser considerada, de certa forma, uma 
travessia, pois, nesse tempo da vida, trata-se de tentar construir 
um modo de ultrapassar a proteção exigida na infância para a 
emancipação que se espera de um adulto. Trata-se de um tempo 
para construir as respostas subjetivas que poderão possibilitar 
saídas para a posição de infans – que quer dizer “sem fala”. Não é 
sem dificuldades e, às vezes, com impasses, que alguém toma a 
fala.  
 
Uma medida socioeducativa pode ser uma forma de se dirigir a 
um adolescente para que ele possa responder por seu ato, isto é, 
para que ele possa dizer algo, a partir de sua posição de sujeito. 
Sobretudo, é preciso acreditar que ele possa sair da posição 
infantil e responder sobre o que lhe sucedeu e que teve como 
consequência o encontro com a justiça. Isso poderá ser feito não 
porque um adolescente tem mais discernimento do certo e errado 
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que uma criança, pois não se trata de acreditar na razão e no 
desenvolvimento das faculdades mentais, mas porque 
acreditamos que ele pode tomar uma posição de sujeito frente ao 
outro, quer dizer, frente a seus semelhantes e, no lugar de agir, 
falar das dificuldades que lhe sucedem. Portanto, responder a 
partir de sua posição não é confessar, não é se arrepender: é 
conseguir localizar um ponto de impedimento ou embaraço 
subjetivo que teve no ato a saída.  
 
Acima, afirmamos que o sujeito não é dado de início e que sua 
responsabilidade concerne às respostas e posições que ele toma. 
Envolvido com as novas atribuições que sua condição de 
adolescente lhe acena, confrontado com a dificuldade para tomar 
posição diante das escolhas possíveis, muitas vezes angustiado, 
atuar pode ser uma saída para o adolescente, quando faltam 
elementos para elaborar os pontos de dificuldades presentes 
nesse tempo da vida. Na maioria das vezes, aprisionado nesses 
pontos, a responsabilidade, no sentido que estamos considerando, 
não é possível. Por isso, é preciso que ele os localize. 
 
O trabalho de responsabilização, sustentado por aqueles que 
acompanham o adolescente no cumprimento de sua medida, 
concerne a apostar na contingência do aparecimento da 
responsabilidade, que é de um sujeito. Contudo, o sujeito é aquele 
que, quando aparece, toma posição frente ao outro, seu 
semelhante, nos dizeres de Lacan (1950/2003). Assim, é preciso 
estar atento ao outro diante do qual o adolescente está. No 
trabalho socioeducativo, a forma como esse outro aparece é 
crucial: pode ser aquele que acompanha, acolhe, acredita, 
ampara, ou, ao contrário, mesmo que de forma velada, pode ser 
aquele que segrega, exclui, preconcebe e determina. Portanto, a 
responsabilidade subjetiva, no sentido psicanalítico, quer dizer o 
seguinte: ela será um efeito, ela virá como consequência e será 
fruto de um trabalho com o adolescente.  
 
Ao contrário do que preconiza o direito penal, para o qual a 
liberdade está colocada desde o início, por considerar a noção de 
livre-arbítrio e de escolha, para a psicanálise, o primeiro passo em 
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direção à responsabilidade é o reconhecimento das 
determinações, da ausência de liberdade.  No caso do 
adolescente, portanto, é preciso considerar as condições que 
favorecem suas respostas nesse momento específico de sua vida. 
Levar em consideração suas angústias e impasses, seus afetos, 
sua busca de reconhecimento que, muitas vezes, levam aos atos 
infracionais. Será possível separar-se dessas saídas e tomar uma 
posição diferente, desde que se possa levar em conta as 
determinações.  
 
Assim, estar diante da justiça, respondendo a uma medida, pode 
ser uma forma de encontrar sua responsabilidade subjetiva. O 
adolescente poderá formular respostas que o direcionem à 
responsabilidade subjetiva, desde que a medida seja,  realmente, 
socioeducativa.  
 
Como Ribeiro (1999) nos aponta, a aposta na responsabilidade 
deve estar colocada desde o início. Essa operação de 
responsabilidade pode acontecer quando se busca articular o ato 
à subjetividade. Inicialmente, não há liberdade no ato, há uma 
determinação, e o sujeito, no sentido psicanalítico, não está 
presente.   
 
Ao encontrar um adolescente e seu ato, não encontramos, 
necessariamente, um sujeito; aquele que atua pode ser o 
abandonado, o desafiador, o consumidor, o agressivo, o drogado, 
o traficante, enfim, várias nomeações vindas do âmbito social que 
irão configurar um contexto de fixação subjetiva. Por isso, uma 
medida, sendo socioeducativa, deverá levar o adolescente a 
localizar o ato infracional no contexto de sua vida, de suas 
determinações, para que um distanciamento daquilo que o 
captura, e que se configurou como a única saída diante dos 
impasses na adolescência, possa ser possível. 
 
O direito penal acredita que um ato pode ser responsabilizado por 
alguém, imputando-lhe culpa, verificando se a pessoa que o 
cometeu o quis livremente. Contudo, a própria justiça penal 
considera as dificuldades nesse processo de responsabilização. 
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Como nos aponta Tarde (1892), para que alguém se 
responsabilize, é preciso que se reconheça, de certa forma, como 
compatriota social daquele que ele agride e dos que o acusam. É 
preciso que o agressor tenha com estes dois lugares – quem ele 
agride e aqueles que o acusam – traços de semelhança social. 
Quer dizer, é necessário que estabeleça pontos identificatórios, 
para criar o que poderíamos nomear de laço social. Esta é uma 
forma pela qual podemos entender a noção de assentimento 
subjetivo à punição, de acordo com Lacan (1950/1998).  
 
Retomando o que foi ressaltado acima, no que diz respeito àquele 
frente ao qual o adolescente é chamado a responder, e sua 
importância para a emergência de uma resposta, afirmamos que 
isso deve ser fruto de uma construção com o adolescente. Pois, 
diante de alguém que castiga e segrega, que controla e  apaga as 
diferenças, não há enlaçamento possível. Frente a alguém assim, 
ao contrário, será perpetuada a agressão e o ódio e mais difícil 
será a saída pela responsabilidade.  
 
Responder a uma medida socioeducativa quer dizer que foi 
possível tomar uma posição diante de alguém que, com pontos 
em comum, mas, também, com diferenças, pode ser tomado 
como semelhante. Diferentemente da sobrevivência no mundão,59 
onde cada um é por si, responder como sujeito, a partir de uma 
medida socioeducativa, quer dizer que se encontrou um lugar 
onde a construção de um laço social pôde se constituir e, nele, o 
adolescente pôde se inserir. Nesse laço, um investimento na vida 

poderá circular – com riscos, encontros e desencontros, 

dificuldades e impasses, semelhanças e diferenças, 
inserção e desinserção. Não há garantias. Mas, 
enlaçado, pode-se apostar em seguir na direção de 
atravessar a adolescência.  
 

                                                
59 De forma geral, trata-se da designação dada pelos adolescentes ao que 
constitui o lugar onde eles circulam – a comunidade da qual são oriundos, 
o espaço onde transitam. 
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Há liberdade na privação? 

 

Elaine Rocha Maciel60 

 
 
(...) 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, apenas autorizada, 
tomando-se aqui liberdade não como uma 
referência à soberania da existência humana, mas 
como um conceito ético sobre o agir (CARNEIRO, 
2010, p. 67). 

 

 

Adolescência: o possível frente ao impossível 
 

No Brasil, desde 1990, está em vigor o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal nº 
8.069), que trata sobre os direitos das crianças e dos 
adolescentes. Essa lei considera adolescente aquele que tem entre 
doze e dezoito anos de idade. O ECA faz um recorte de idade, 
diferenciando esse público do adulto, por considerar que, assim 
como a criança, ele se encontra em condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento, sendo um princípio previsto também no 
artigo 227 da Constituição Federal. Baseado nesse princípio é que 
o ECA foi criado.  
 
Mas o que significa estar em condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento? Por que diferenciar esse período, chamado de 
adolescência, da infância e da vida adulta?  
 

                                                
60 Superintendente de Medidas de Privação de Liberdade da 
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria 
de Estado de Defesa Social de Minas Gerais. 
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O termo “adolescência”, que tem sua origem na sociologia, foi 
criado para nomear o período de transição entre a infância e a 
vida adulta. Por uma organização legal, o legislador delimitou os 
12 anos como o marco do início da adolescência, talvez por ser 
esta a média de idade em que se iniciam as mudanças que 
marcam a entrada nessa nova fase da vida. Contudo, essas 
mudanças vão sofrer variações de acordo com cada um. Para 
entendermos o que significa esse período, temos que partir, não 
do termo “adolescência”, mas, sim, do termo “puberdade”.  
 
A puberdade provoca transformações corporais que marcam a 
entrada na adolescência. Esse é o período em que se desenvolvem 
os caracteres sexuais secundários, decorrentes da elevação do 
nível hormonal e que fazem despertar a sexualidade. Nesse 
período, o sujeito é surpreendido por excitações sexuais que lhe 
causam embaraços. São sensações, até então desconhecidas, que 
o perturbam, principalmente, porque há uma dificuldade de saber 
o que fazer quanto a esse novo que surge. Ou seja, os 
conhecimentos que o adolescente dispunha até então, as 
explicações recebidas dos colegas, dos pais, professores, ou 
mesmo os estudos realizados sobre o assunto, nada 
corresponderá ao que realmente lhe acontece, pois não se trata de 
um saber que se aprende nos livros, na escola, com os colegas, 
etc. 
 
Na infância, o sujeito dispõe de certa proteção, sendo uma fase 
em que se encontra dependente dos cuidados familiares. Além 
disso, a criança dispõe de uma importante ferramenta, que é a 
fantasia, para lidar com as questões que lhe atravessam e que lhe 
causam certa angústia. Isso pode ser facilmente observado nas 
histórias que elas criam sobre a origem dos bebês e a diferença 
entre os sexos, nas brincadeiras em que, por exemplo, invertem os 
papéis, sendo ela a mãe e a boneca a filha, nos amiguinhos 
imaginários, entre outras. A fantasia se mostra, então, como uma 
significativa forma de organização da vida da criança. 
 
Contudo, na adolescência as explicações dadas até o momento 
não são mais suficientes para responder às questões que se 
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apresentam nessa nova fase. É preciso mais para viver, pois é 
preciso agora se lançar, por conta própria, na busca de novas 
respostas e de outro lugar no mundo. Chega o momento de se 
aventurar em novas escolhas e se posicionar na partilha dos 
sexos. Como consequência, este é o momento da separação do 
meio familiar, de “se emancipar da autoridade parental” 
(LACADÉE, 2008, p. 02). Assim, o adolescente deve “se separar 
daquilo que até então ele acreditava, daquilo sobre o que ele 
apoiou-se para construir uma identidade” (LACADÉE, 2007, p. 04). 
Isso leva, muitas vezes, à recusa do saber vindo daqueles que 
deles se ocupavam e que se apresentavam num lugar de 
autoridade. Não é à toa que podemos observar como o 
enfrentamento e as provocações fazem parte da vida dos 
adolescentes.  
 
Com a entrada nessa fase de turbulência, cada adolescente terá 
que encontrar respostas particulares para organizar a sua vida. 
Alexandre Stevens (2004), em Adolescência, sintoma da puberdade, 
afirma que a adolescência é “a idade de uma grande variedade de 
respostas possíveis a esse impossível que é o surgimento de um 
real próprio da puberdade” (STEVENS, 2004, p. 30).   

 
A autoridade hoje 
 
Para compreendermos as respostas dadas pelos adolescentes, 
diante dos embaraços decorrentes dessa fase da vida, é 
necessário, antes, compreendermos como se configuram as 
relações com a autoridade na atualidade. É sabido que, com a 
mudança de época, a autoridade também mudou, sendo que os 
antigos modelos não nos servem mais.  
 
Emílio García Méndez, em palestra proferida em Belo Horizonte, 
no dia 17 de dezembro de 2010, nos cita um exemplo da 
mudança das relações sociais, no que diz respeito à autoridade 
paterna. Ele diz: “Eu tenho um filho, eu tive um pai. Um pai que, 
apesar de ser juiz, era muito democrático. Agora, o 
relacionamento que eu tenho com meu filho não é o mesmo 
relacionamento que tive com meu pai. Meu pai falava: faça tal 
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coisa. Por quê? Porque eu sou seu pai e estou falando que faça tal 
coisa. Quando, por falta de tempo, hoje falamos com o filho do 
mesmo jeito que o nosso pai falava, a reação do nosso filho não é 
a mesma. (...) Qual é a sua reação, mesmo sem palavras? Coitado, 
o homem ficou sem argumentos”.61 
 
Como podemos ver, a autoridade do pai antigamente se fundava 
em uma tradição que dispensava argumentos e justificativas.  “A 
função do pai se impunha como critério do certo e do errado, 
mesmo quando o personagem não estava à altura da função. A 
função é de alguma forma transcendente, ela extrai sua autoridade 
de um plano mais alto do que o da pessoa que a exerce” 
(BARROS, 2011, p. 03). De forma geral, a figura paterna se 
constituía como exceção e como ponto de apoio e de organização 
da vida. A autoridade familiar se fundava nesse modelo, que 
preservava a tradição e os padrões de conduta. Nesse sentido, 
houve épocas em que os ritos de iniciação representavam a 
transição da infância à vida adulta, tendo como função marcar 
uma separação da figura parental, mas permanecendo, para o 
sujeito, o ideal paterno como forma de ligação ao outro.  
 
Hoje, o pai não se apresenta mais nesse lugar de exceção, o que 
leva ao enfraquecimento da sua função. A dissolução dos antigos 
modelos familiares leva a autoridade a ter novas configurações. 
Trata-se de entendê-la “como um instrumento que só poderá ser 
reconhecido se ajuda o sujeito a construir algo a que possa 
agarrar-se e que lhe permita, desta maneira, encontrar o caminho 
do desejo” (TIZIO, 2006, p. 37). A autoridade, então, não pode ser 
confundida com uma imposição, no sentido de uma força externa, 
tampouco se refere à utilização de meios de persuasão. Ela está 
ligada a uma presença responsável que se deve a uma implicação 
daquele que a exerce e depende diretamente do reconhecimento 
do outro. Isso só pode ser alcançado se este reconhecer nessa 
função um ponto de apoio e orientação para a sua vida.  

 

                                                
61 Transcrição da palestra gravada pela Subsecretaria de Atendimento às 
Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado de Defesa Social de 
Minas Gerais. 
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A iminência do perigo 
 
No mundo atual o que mais está em jogo é a promoção do 
consumo. Consomem-se os objetos do mundo, produto do 
capitalismo, numa tentativa de suprimir a falta inerente ao sujeito 
e, assim, alcançar a felicidade e a satisfação ilimitada. O 
capitalismo impõe a todos o direito ao consumo, ou seja, produz o 
que Alexandre Stevens (2004) chamou de “todos iguais”. Contudo, 
ele chama a atenção para o efeito segregativo decorrente disso:  
 

Esse “todos iguais”, devido ao declínio da função 
paterna que apaga exceção, provoca, também, um 
efeito de segregação devastador. Esse efeito 
devastador se acentua ainda com as dificuldades 
econômicas atuais, o desemprego etc. Vê-se nas 
periferias um certo número de fenômenos da 
ordem desse mal-estar da segregação. Hoje, 
adolescência rima, por um lado, com segregação 
(STEVENS, 2004, p. 37). 

 
Neste mundo de “todos iguais”, o público com o qual trabalhamos 
– os adolescentes autores de ato infracional, que, em sua maioria, 
estão à margem das condições de consumo e, com isso, se veem 
segregados – reivindica seu direito ao consumo, seu direito à 
“felicidade”. Nos casos dos adolescentes, isso, até mesmo, se dá 
de forma mais contundente, tendo em vista o que está em jogo 
nessa fase da vida: a pressa, as incertezas, a separação, a busca 
de novas respostas e de um novo lugar no mundo.  
 
A essas reivindicações somam-se as mudanças, já apresentadas, 
em relação ao lugar da autoridade familiar, que não mais se 
constitui como uma barreira, tampouco aponta uma saída. Assim 
sendo, não é por acaso que os atos tomem mais a cena e que 
alguns dos jovens se enveredem por caminhos perigosos e se 
coloquem em risco. Eles se atiram, tendo o corpo como anteparo, 
em práticas extremas que, por vezes, rompem com as leis que 
regem a vida em sociedade.  
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Observa-se que os adolescentes que se envolvem com as práticas 
infracionais vivem no limite entre a vida e a morte, atirando-se 
num circuito mortífero. Tanto a sua vida quanto a do próximo 
parecem perder o valor, não sendo poucos os que matam e os que 
morrem.  
 
Há aqueles que são apreendidos. Estes, por terem menos de 
dezoito anos, são considerados inimputáveis penalmente, o que 
significa que a eles não são imputadas as penalidades previstas no 
código penal. Mas isso não significa que não são 
responsabilizados pelo ato infracional praticado. Eles são, sim, 
convocados pela justiça a responder pelo seu ato, porém por meio 
das medidas socioeducativas, quais sejam: advertência, obrigação 
de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade 
assistida, semiliberdade e internação. Essas medidas estão 
previstas em legislação específica, o ECA. 
 
A mais grave das medidas é a internação, por ser privativa de 
liberdade, o que faz dela uma medida excepcional, tendo 
restrições em sua aplicação. Ela só pode ser aplicada quando 
“tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa” ou “por reiteração no cometimento de outras 
infrações graves” ou ainda “por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente imposta”, de acordo com 
artigo 122 do ECA (BRASIL, 1990).  
 
Assim sendo, a grande maioria dos adolescentes que recebe a 
internação anteriormente cometeu outros atos infracionais e 
recebeu outras medidas socioeducativas. Porém, essas medidas 
não tiveram alcance e os adolescentes persistiram na prática 
infracional, restando a internação como última alternativa, 
conforme previsto em lei.   

 
Marginalizar para controlar  
 
Até a promulgação do ECA, em 1990, privilegiavam-se, como 
resposta ao delito, as punições de caráter repressivo, correcional e 
segregativo. Contudo, o ECA rompe com essa concepção, 
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inaugurando, com as medidas socioeducativas, uma nova 
possibilidade de trabalho com o adolescente autor de ato 
infracional.  
 
Mas, como fazer com que essa medida não tenha esse mesmo 
caráter, tendo em vista o que nos alerta Lacadée, sobre a 
adolescência? 
 

(...) colocar do lado de uma autoridade autoritária 
ou querer corrigir os comportamentos adaptando-
os às normas preestabelecidas não é 
necessariamente o meio mais oportuno e mais 
eficaz, visto que esse momento lógico implica a 
necessidade de se destacar da autoridade parental 
ou de inventar uma resposta diante de sua 
ausência” (LACADÉE, 2008, p. 02). 

 
Ocupemos-nos inicialmente do funcionamento institucional. 
Dentro dos centros socioeducativos temos, além da equipe 
administrativa, a equipe técnica e a equipe de segurança 
socioeducativa. Esta última é responsável por manter a ordem e 
por acompanhar os adolescentes em grande parte de suas 
atividades cotidianas, favorecendo a convivência entre eles.  
 
Se pensarmos a equipe de segurança socioeducativa a partir de 
uma concepção de segurança tradicional, sabemos o quanto 
predominam as ações de controle, a fim de assegurar o bom 
funcionamento institucional. 
 
Nesse caso o que estaria em jogo no trabalho com o adolescente 
seria a sua adaptação às normas preestabelecidas, exercendo 
sobre ele um controle pela coerção. Se assim fosse, cairíamos 
numa relação de poder sobre o corpo, nomeado por Foucault 
(1987) como adestramento, que tem como objetivo o controle e a 
correção. Isso é o que Foucault, em Vigiar e Punir, chamou de 
“docilidade do corpo”. Quando se trabalha a partir dessa noção de 
adaptação às normas preexistentes, o que temos é um exercício 
de uma coerção que torna o corpo manipulável. Nessas 
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circunstâncias o que impera é o controle. “Esses métodos que 
permitem o controle minucioso das operações do corpo, são o que 
podemos chamar as ‘disciplinas’” (FOUCAULT, 1987, p. 118). 
 
A disciplina é uma forma de poder e, consequentemente, de 
organização do espaço, uma vez que controla o corpo, por meio 
da vigilância constante do comportamento e da punição. Foi 
baseado nesse modelo, pautado na dominação, em que produzia-
se corpos submissos, “dóceis” e úteis, que as prisões foram 
criadas. Seu objetivo não era somente a privação da liberdade, 
mas também a transformação dos indivíduos, sendo “desde o 
início uma ‘detenção legal’ encarregada de um suplemento 
corretivo, ou ainda uma empresa de modificação dos indivíduos 
que a privação de liberdade permite fazer funcionar no sistema 
legal” (FOUCAULT, 1987, p.196). 
 
Nesse modelo, a instituição de privação de liberdade se configura 
como uma instituição totalitária, por se tratar de um espaço de 
controle, delimitado e fechado em si mesmo. Acredita-se que tudo 
é passível de ser controlado, pela disciplina rigorosa, 
desconsiderando por completo o sujeito ali presente. Não é por 
menos que Foucault descreve o fracasso desse modelo, afirmando 
que se tornou um lugar de “fabricar delinquentes”. Em 
contrapartida, de forma curiosa, nos chama a atenção para o seu 
sucesso, justamente no fato de produzir delinquentes, ou seja, 
conseguiu produzir um ser “meio aparentemente marginalizado 
mas centralmente controlado; produzir o delinquente como sujeito 
patologizado” (FOUCAULT, 1987, p. 230). 
 
Sabemos que toda instituição se funda a partir de um discurso 
universal, que é pautado por um ideal de construção de “todos 
iguais” e, consequentemente, domesticados. Contudo, é 
necessário que façamos, constantemente, um movimento 
contrário, subvertendo esse discurso massificante. Não é a partir 
da lógica da correção do “desvio”, a fim de “devolver” o 
adolescente “adaptado” à sociedade, tampouco a partir de uma 
lógica de repressão e de controle pela coerção que o nosso 
trabalho nos centros socioeducativos deve ser orientado.  
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O adolescente chega a essas instituições por ter rompido com o 
pacto social, pela transgressão às leis que regem a vida em 
sociedade. Na sua relação com a liberdade houve um excesso que 
se configurou numa ação desmedida. É a partir desse ponto que 
devemos pensar o cumprimento da medida socioeducativa, a fim 
de que cada adolescente construa uma medida para a sua 
liberdade. Contudo, somente é possível pensar essa medida no 
lugar onde o adolescente tem condição de exercer a sua liberdade. 
Assim sendo, como pensar a liberdade em uma instituição de 
privação de liberdade?  

 
Primeiro ponto: a liberdade dentro do centro socioeducativo 
 
No que se refere ao trabalho interno desenvolvido pela instituição, 
a proposta é que, diferentemente da lógica do controle pela 
coerção, trabalhe-se a partir do particular de cada caso. Trabalhar 
a partir dessa ótica é levar em consideração que o ato é uma 
resposta específica, frente a alguma situação da vida do 
adolescente, o que significa que há uma causa, que faz com que o 
adolescente responda com um ato. Esse ato, então, está 
diretamente ligado à vida do adolescente, tendo um sentido 
específico para cada um, mesmo que, num primeiro momento, 
possa não parecer. Isso pode ser observado nas respostas 
universais que os adolescentes, inicialmente, dão para os motivos 
que os fizeram enveredar por essas práticas: “precisava colocar 
comida em casa”, “queria dar uma vida melhor para minha mãe”, 
entre outras.  
 
Contudo, é preciso estar atento ao que o adolescente diz, a forma 
como estabelece as relações com as pessoas com as quais 
convive, o contexto da sua vida à época em que iniciou a prática 
infracional, o lugar em que o crime se insere na sua vida, entre 
outras coisas. Esses pontos são importantes de serem colhidos e 
discutidos nos estudos de caso, a fim de se pensarem as 
estratégias de direcionamento do trabalho com o adolescente na 
medida socioeducativa.   
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Desse modo, não é possível tomar um ato infracional na 
perspectiva do coletivo, ele só pode ser entendido a partir da 
história de cada adolescente. Essa perspectiva é totalmente 
distinta da lógica universal, em que o outro, a partir do seu ponto 
de vista, sabe o que é melhor para o adolescente. Aqueles que se 
ocupam do trabalho com esse público têm a função de oferecer 
condições para que o adolescente seja capaz de formular outras 
respostas, que não sejam pela via da atuação. Para tanto, é 
preciso acompanhá-los na sua trajetória durante o cumprimento 
da medida, ajudando-os a inventar soluções particulares, mas que 
estejam conectadas à vida.  
 
Despertar neles o desejo pela vida deve ser o que orienta a 
condução do trabalho, tendo em vista, principalmente, a forma 
como se apresentam. Os adolescentes autores de ato infracional 
parecem possuir uma pressa ainda maior do que os demais 
adolescentes, como se estivessem lutando contra o tempo. Uma 
luta que, por vezes, demonstra como a vida é curta. Isso pode ser 
visto na maneira como encaram a morte, como colocam a sua vida 
e a de terceiros em risco, como têm pressa em ter filhos...  
 
A desorientação, observada nesses adolescentes, parece 
denunciar a fragilidade com que estão ligados à vida, não sendo 
poucos os que dela se desconectam por definitivo. Antes disso, 
temos que, com a nossa presença e trabalho, servir de ponto de 
apoio e criar novas formas de enlaçá-los, fazendo com que as suas 
soluções singulares também caibam no mundo. Assim, “se é 
importante interessar-se por suas invenções, cabe-nos também 
saber o que podemos inventar e em qual lugar, para acompanhar 
melhor certos adolescentes nesse momento de ‘estranho 
sofrimento’” (LACADÉE, 2008, p. 02). Nesse sentido, 
diferentemente do que foi apontado por Foucault sobre a lógica do 
controle, é preciso que, nas instituições socioeducativas, haja 
liberdade, o que não significa que não devam existir regras. É 
preciso que haja liberdade para que o adolescente crie essas 
soluções singulares. Singulares no sentido de serem invenções 
específicas de cada adolescente, sendo, com isso, articuladas à 
sua própria vida. Somente assim essas soluções terão 
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consistência. Caso contrário, serão frágeis o suficiente para se 
desfazerem logo no primeiro momento em que se depararem com 
as suas antigas escolhas ou com alguma dificuldade inerente à 
vida.  

 
Segundo ponto: a liberdade fora do centro socioeducativo 
 
O exercício da liberdade relacionado ao ir e vir do centro 
socioeducativo se refere à realização de atividades externas 
durante o cumprimento da medida de internação. O ECA, em seu 
artigo 121, § 1º, diz que: “Será permitida a realização de 
atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo 
expressa determinação judicial em contrário” (BRASIL, 1990). 
 
Esse artigo é fundamental, tendo em vista que a medida 
socioeducativa de internação não pode ser pensada somente 
dentro dos muros da instituição. É preciso que ela esteja 
articulada com o fora, ou seja, é preciso conectar o adolescente 
com a cidade. As atividades externas são um dos dispositivos 
mais importantes do cumprimento da medida de internação, 
justamente porque não há como pensar a relação do adolescente 
com a liberdade somente dentro de uma lógica institucional de 
privação de liberdade. Os adolescentes devem circular e se 
apropriar dos espaços públicos, participar de atividades 
esportivas, culturais e de lazer, bem como fazer cursos 
profissionalizantes, realizar visitas aos seus familiares, dentre 
outras atividades. Contudo, é preciso que essas atividades sejam 
pensadas a partir do interesse de cada adolescente ou que sejam 
anteriormente trabalhadas com ele, a fim de que façam sentido 
para sua vida. Como afirma Lacadée (2007), é importante 
“oferecer-lhes amparo e ponto de apoio em uma época de suas 
vidas onde eles são afetados pelas condições de seu 
desenvolvimento (...) despertar o interesse pela vida em outro 
lugar, no mundo” (LACADÉE, 2007, p. 03).   
 
Sendo assim, proporcionar novos encontros com a cidade e novas 
possibilidades e formas de exercer a liberdade durante o 
cumprimento da medida de internação é imprescindível, por ser 
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um momento em que ainda é possível colher e trabalhar, com 
cada um, os efeitos desses encontros na sua vida.  

 
Uma aposta na liberdade 
 
Se a lógica de qualquer instituição é se fechar dentro dela mesma, 
em uma instituição que executa uma medida privativa de 
liberdade esse movimento se torna ainda mais consistente. Ter o 
controle de tudo, não arriscar, basear-se somente no cumprimento 
das regras institucionais acaba se transformando, a curto prazo, 
numa via mais fácil de execução do trabalho. Contudo, além de 
não ser a mais eficaz, conforme Foucault já nos alertou, com o 
tempo se colhem os efeitos negativos derivados de mais uma 
forma de segregação.  
 
Fazer um movimento contrário a essa lógica é o que tem orientado 
o trabalho no estado de Minas Gerais, no que se refere à política 
de atendimento à medida socioeducativa de internação. Pensar a 
privação da liberdade na perspectiva da liberdade é o grande 
desafio e tem sido o que orienta o trabalho com esses 
adolescentes.  
 
Nos centros socioeducativos de Minas Gerais, ao longo do ano de 
2011, foram atendidos 1.481 adolescentes na medida 
socioeducativa de internação e foram realizadas mais de 23.000 
saídas para atividades externas. Dentre essas saídas, 11.514 
foram para cursos profissionalizantes e trabalho; 5.573 para 
atividades esportivas, culturais e de lazer; 1.886 para visitas dos 
adolescentes aos seus familiares e 4.311 se referem a 
classificações como exercício da cidadania e assistência religiosa, 
dentre outras.  Um dos pontos que mais chama a atenção é o 
baixo número de evasões, registrados em torno de 0,60% em 
relação ao número de adolescentes que realizaram tais saídas.  
 
A experiência que temos acumulado tem-nos mostrado que 
apostar na liberdade é abrir mão da crença de que tudo pode ser 
controlado, passando a nos orientarmos por um risco calculado. 
Quando um centro de internação consegue estabelecer essa outra 
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lógica, em que o controle e a repressão não ditam os rumos do 
trabalho, menos problemas graves ocorrem, sejam eles tumultos, 
rebeliões, fugas ou outros. Essa constatação contraria o que 
muitos possam, erroneamente, pensar sobre a função do controle 
e da repressão, por acreditarem que controlar e reprimir garante a 
ordem e que se pautar pela lógica da liberdade levaria ao caos.  
 
Contudo, o que podemos ver é que os adolescentes se rebelam 
contra uma instituição muito consistente, que tenta normatizar e 
que não ouve o que ecoa de cada um. Se não lhes damos voz, eles 
vão se fazer escutar de outra forma, sendo que o ato violento 
passa a ser a via privilegiada em detrimento da palavra. 
 
Outro problema, talvez ainda mais grave, decorrente dessa falta 
de liberdade, são os adolescentes que se curvam ao controle 
massificante da instituição. A estes colhem-se os efeitos da sua 
anulação como sujeito e, consequentemente, nenhuma mudança 
se opera. Dentro da instituição esses adolescentes cumprem todas 
as regras impostas, mas não se envolvem significativamente com 
nada que lhes é ofertado. É como se permanecessem somente em 
um tempo de espera. 
 
Por tudo o que foi apresentado é que Minas Gerais busca, cada 
vez mais, fazer com que a medida de internação possibilite ao 
adolescente novas escolhas e novas formas de se apresentar, que 
o conecte à vida e à cidade. Trata-se de acreditar que é possível 

que o adolescente, a partir do que lhe é ofertado, 
busque soluções que façam laço social e, não, que 
rompam com as normas que regem a vida em 

sociedade. Apostar na liberdade, acima de tudo, é 

um compromisso ético. 
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Adolescente e família na 
contemporaneidade: uma análise a 

partir da teoria psicanalítica62 
                                                                                   

Isabel da Silva Kahn Marin63 

 
 
 

O desafio que se coloca para esta reflexão é 

problematizar as habituais associações sobre relações 

conflituosas entre adolescentes e suas famílias, o que se banaliza 
com o termo “aborrescência”: adolescência, violência e família 
desestruturada, e adolescência, violência e pobreza. Espera-se, 
assim, romper com o reducionismo que esses três termos 
sugerem. Dessa forma, o texto, inspirado por uma leitura 
psicanalítica, parte de uma contextualização da família 
contemporânea para depois situar a questão da adolescência, 
buscando aproximar-se dos dilemas que essa relação enfrenta. 
 
Para orientar essa discussão, considera-se a família como uma 
organização para enfrentamento do desamparo e, por isso 
mesmo, responsável pelo manejo pulsional de seus membros (ou, 
dito em outras palavras, a possibilidade criativa do amansamento 
das pulsões), transmitindo os códigos socioculturais. Nessa 

                                                
62 Texto preparado para apresentação em mesa-redonda no III Seminário 
Estadual de Medidas Socioeducativas promovido pela Secretaria de 
Estado de Defesa Social/Subsecretaria de Atendimento às Medidas 
Socioeducativas (SUASE), de Minas Gerais, realizado em Belo Horizonte 
de 9 a 10 de junho de 2011. 
63 Mestre e doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Pesquisadora na área da infância, juventude e 
família. Professora e supervisora do Curso de Psicologia da FACHS da 
PUC/SP nas áreas de Intervenções Clínico-educacionais junto à criança e 
ao adolescente e Intervenções clínico-institucionais em contextos de crise. 
Autora dos livros: Febem, família e identidade;  O lugar do outro  e 
Violências. 
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perspectiva, é concebida como um espaço de pertinência, 
referência, proteção e afeto, que deve garantir o processo de 
subjetivação de seus membros; uma de suas funções, portanto, é 
permitir a integração e participação social de seus sujeitos, 
garantindo sua singularidade. Esse processo não se dá sem 
conflitos e impasses, o que traz para a família contemporânea 
grandes desafios.  
 
Por sua vez, o imaginário social contemporâneo, narcísico por 
excelência, leva os sujeitos a negarem qualquer manifestação 
associada ao desprazer, ao sofrimento, a ser desagradável. Nessa 
sociedade, regulada muito mais por critérios estéticos do que 
éticos, o que a define como “sociedade espetáculo” (DÉBORD, 
2000), reina a busca do prazer incessante e a obsessão pela 
imagem perfeita – de corpos e almas – que são, até mesmo, 
reforçadas pelas ilusões farmacológicas que se propõem a regular 
o mal-estar. 
 
A família, então, deveria ser capaz de garantir a felicidade, a 
vivência do prazer e a satisfação imediata de todos, conforme os 
ditames do imaginário social, tão reforçado pela mídia. Nesse 
contexto, suportar conflitos conjugais e a tarefa de educar e 
amparar os filhos ficam bastante complicados. As relações com os 
filhos adolescentes, que sabidamente fazem enfrentamentos na 
busca de serem reconhecidos em sua singularidade, se tornam 
particularmente delicadas. O que se tem observado, então, são 
situações de desamparo tanto para adultos quanto para seus 
filhos, que não suportam expor-se a situações de conflito e 
angústia.64 Mas a expectativa é de que o grupo familiar seja capaz 
de dar suporte ao sentimento de desamparo suscitado, sem 
sucumbir à possível sensação de fracasso e sem abandonar seus 
componentes. O que se verifica, entretanto, é que muitas vezes, 
para se fazer frente a essa situação, cometem-se atos de violência 
ou abandono para resgatar a ilusão de potência e competência.  

                                                
64 Esta análise considera a concepção freudiana de desamparo que, em 
última instância, se estabelece quando toda a possibilidade de 
simbolização está abolida e o sujeito se vê à mercê de suas forças 
pulsionais (1926 e 1939, entre outros). 
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Nesse cenário, uma contextualização histórica se faz necessária 
para podermos nos aproximar do drama vivido pelas famílias 
contemporâneas e para não reduzirmos as explicações sobre os 
impasses que vivem os adolescentes e a questão da violência em 
função da “desestruturação das famílias”, o que só reativa 
sentimentos de impotência.  Ariès (1981) nos traz elementos 
preciosos para entendermos como o sentimento de família e sua 
importância na formação subjetiva dos indivíduos apareceu 
recentemente na humanidade, justamente a partir da 
modernidade e seu projeto de autonomia individual. Ele aponta 
como o sentimento crescente de família tem a ver, entre outros 
fatores, com o desenvolvimento da privacidade em detrimento do 
espaço público.  
 
Ao longo da história, com a sofisticação das casas e do espaço 
privado, foi-se assistindo a uma cisão com o espaço público, que 
foi se tornando perigoso, confuso e ameaçador (interessante 
pensar a violência urbana, nessa perspectiva). Como 
consequência, foram se perdendo os vínculos mais estreitos com a 
comunidade e, talvez, assim, os vínculos solidários. Vê-se, então, 
um grupo de pais e filhos separados do mundo e da sociedade, e 
muito da energia do grupo familiar é focado no bem-estar das 
crianças. A família passa a se responsabilizar sozinha pela 
felicidade e sucesso dos filhos: essa é a essência da família 
burguesa moderna, à qual Freud se refere.  
 
As análises de Ariès (1981) permitem, também, entender que a 
realização afetivo-sexual dos indivíduos nem sempre passou pelo 
casamento, e a maternidade não era sinônimo de realização da 
mulher, o que relativiza o mito do amor materno, tão caro à 
sociedade burguesa. Nessa mesma direção, o lugar das crianças, 
sua relação com a autoridade submetida a padrões de afeto, 
assim como o momento de sua independência em relação às 
figuras parentais, são determinados por condições históricas e 
socioculturais. Os desafios para os adolescentes serem 
reconhecidos em sua sociedade também sofrerão tais influências, 
conforme analisaremos mais adiante (aliás, o próprio conceito de 
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adolescência, como objeto de estudo e preocupação, remonta ao 
século XX apenas)65. 
 
A psicanálise pode contribuir, então, para a compreensão do 
desamparo no qual a família contemporânea se encontra. Ela é 
ainda a referência, mesmo que apresentando novas configurações, 
o que é interessante para as possibilidades de subjetivação 
complexas que a sociedade contemporânea tão diversificada 
oferece, ou melhor, exige. Mesmo assim, em muitos aspectos, 
reproduz o padrão da família moderna burguesa como referência 
afetiva, apresentando vivências de forte ambivalência. Deve 
garantir tudo a suas crianças – amor, carinho, educação e, 
principalmente, liberdade para decidir seu destino, ao mesmo 
tempo em que sua eficácia passa pela garantia do amor de seus 
filhos. O sucesso de um pai e de uma mãe dependerá, portanto, 
da realização pessoal e felicidade de seus filhos.  
 
As contradições se ampliam, pois na contemporaneidade temos 
cada vez mais necessidades de consumo vinculadas à garantia de 
felicidade e sucesso pessoal, além de uma enorme gama de 
especializações profissionais, o que dificulta as opções 
profissionais para o jovem que busca sua independência. 
Sabemos, por outro lado, do desequilíbrio na organização 
econômica e social e suas consequentes injustiças e fracassos, na 
real absorção de seus cidadãos para que realizem essas 
promessas. Sabemos, também, como a infância e a adolescência 
são a referência e alvo predileto da mídia como seres que 
precisam ser protegidos e satisfeitos. Nunca “sua majestade o 
bebê” foi tão forte e nunca a tirania da juventude esteve tão em 
pauta. 
 
Nesse contexto, o desamparo tende a ser fortemente suscitado, já 
que, ao mesmo tempo em que se tem a promessa de se poder ser 
tudo o que se quiser, também se é responsável sozinho para 

                                                
65 Para quem se interessar, sugiro o livro A Adolescência, de Contardo 
Calligaris, no qual o autor retoma as diversas conceituações sobre 
adolescência. 
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descobrir aquilo que é melhor para si. As exigências pulsionais se 
fazem crescentes, pois não se deve esquecer que novas 
possibilidades de se viver a sexualidade também fazem parte do 
universo da sociedade de consumo. Paradoxalmente, ainda se 
espera da família a garantia de prover e permitir que se consiga 
ter acesso ao prazer, ao consumo e ao preenchimento de 
necessidades. Vejo justamente aí o porquê de se falar tanto do seu 
fracasso. 
 
Nota-se, nesse contexto, o forte desenvolvimento da terceirização 
dos saberes. Quando a família não dá conta, ela vai consumir o 
saber e a técnica de terceiros (pediatras, psicólogos, cursos, 
manuais de orientação, etc.) ou até mesmo apelar para medidas 
de proteção, ou Conselho Tutelar, que viriam garantir rapidamente 
o preenchimento das necessidades. A família não pode deixar de 
tudo prover, garantir todos os direitos previstos pela Lei, pois, do 
contrário, expõe sua fragilidade, desamparo e até mesmo 
incompetência/negligência, quando se trata de famílias em 
contextos de vulnerabilidade social (o fracasso das políticas 
públicas na assistência de seus cidadãos mereceria uma análise, 
mas foge ao escopo deste trabalho). Penso, assim, que colocar 
toda a responsabilidade na família é de novo fechar-se no privado 
e uma forma de negar as determinações socioculturais. Nessa 
perspectiva, é importante refletir sobre as novas configurações 
familiares. Mais do que falar em fracasso ou desestruturação, não 
se poderia pensar que a família contemporânea não suporta mais 
um lugar tão poderoso e está se reinventando?  
 
Buscam-se novos modelos: o divórcio permite novos arranjos 
familiares, reedita-se a família extensa. Famílias homoparentais, 
monoparentais, etc. não estariam constituindo alternativas 
possíveis numa sociedade que supõe um homem livre e 
autônomo?  
 
Não é justo onerar as classes desprivilegiadas do ponto de vista 
econômico-social com rótulo de desestruturadas. Os adolescentes 
que vão às ruas também não denunciam o sufoco que a família 
pode representar?  
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Seria muito importante que esse abrir-se da família para novos 
arranjos, e mesmo parcerias para cuidar das crianças, não fosse 
visto como fracasso e, sim, talvez, como uma tentativa de resgatar 
vínculos solidários, como já ocorreu em sociedades tradicionais. 
Nessas sociedades, a questão da perfeição pessoal, do filho ser 
imagem e semelhança dos pais, sua extensão narcísica, era 
relativizada, pois o indivíduo era criado para a ordem social e não 
para satisfação pessoal de seus pais.  
 
Sabemos que “sua majestade o bebê”, protótipo do sujeito 
contemporâneo, mobiliza fortemente o narcisismo de seus pais, 
sendo, muito difícil para estes suportar a frustração provocada 
pelas demandas do filho que não podem ser atendidas. Daí a 
tentação de buscar o preenchimento de tudo o que falta, o 
afastamento de situações potencialmente conflituosas, 
produzindo, assim, situações de abandono muitas vezes sob o 
pretexto de respeitar a individualidade. Em relação a contextos de 
alta vulnerabilidade, “o fechar os olhos” das famílias para suas 
crianças e jovens que são absorvidas pelo tráfico, como uma 
alternativa fácil para conquistar os recursos que darão potência e 
reconhecimento, talvez possa ser entendido sob essa perspectiva. 
Alia-se, a essa condição, a real falência das políticas públicas na 
garantia de direitos básicos aos seus cidadãos. 
 
Penso que os psicanalistas podem contribuir para essa questão, 
revelando as tentações e o engodo que a questão narcísica traz. 
Digo isso, pois tenho observado como hoje as famílias se debatem 
na angústia para não causar “traumas” aos seus filhos. Evocam 
mesmo a psicanálise para como mentora dessa preocupação. Os 
pais se mostram absolutamente impotentes para lidar com as 
“vontades das crianças”, querendo escapar aos conflitos inerentes 
ao processo de educação. Sem dúvida, os filhos mobilizam o 
narcisismo dos pais. Por isso mesmo, sofrem para tentar garantir 
o não sofrimento. Poderiam, quem sabe, começar a pensar na sua 
responsabilidade não frente à felicidade geral e irrestrita dos 
filhos, mas na construção de sujeitos sociais em parceria com 
outras instituições, com a rede social.  
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Em todas as suas configurações, a família contemporânea deve, 
portanto, abrir-se para a diversidade que a sociedade apresenta, 
não assumindo como fracasso a possível infelicidade de seus 
filhos. Assim, é importante analisar o imaginário moderno que 
persiste na perspectiva de que se é livre para conquistar o que se 
quiser; a sociedade de consumo globalizada está organizada na 
promessa de acesso a todos, com o dinheiro cada vez mais 
abstrato a oferecer ilusões de preenchimento e possibilidade 
imediatista de satisfação, ao mesmo tempo em que se acena com 
novas e crescentes exigências certamente não possíveis de serem 
realizadas.  
 
A psicanálise nos ajuda a pensar no desamparo suscitado pelo 
transbordamento das moções pulsionais e de como o Eu sozinho 
não é capaz de dar conta de administrar toda essa excitação. 
Quando falham as funções recalcantes, o outro é apenas obstáculo 
à satisfação e precisa ser eliminado, principalmente se 
representar alguém que “goza” mais. Isso pode explicar filhos que 
matam pais, pais que torturam filhos, adolescentes que matam o 
portador de um tênis de marca, e assim por diante.  
 
Sabemos que o processo de recalcamento tem seu ápice na 
revolução edípica e as vicissitudes desse processo são bem 
conhecidas. Se, a partir do pacto edípico, o sujeito (criança) 
descobre que precisa adiar ou até mesmo renunciar à plena 
satisfação pulsional em nome de um lugar em sua comunidade 
social, da garantia de um reconhecimento e de certa proteção, 
como fica esse processo quando o discurso social e, até certo 
ponto, as leis (leis de mercado que regulam o capitalismo) dizem 
“goze mais”?  
 
Os pactos sociais parecem ficar comprometidos conforme a 
análise perspicaz de Hélio Pellegrino (1987). O adolescente, nesse 
cenário, denuncia e convoca mais do que nunca a família a se 
sentir desamparada, perdida. 
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Seguindo essa discussão, proponho tomar o adolescente como 
paradigma do drama da subjetivação do sujeito humano: como 
colocar-se na rede social mantendo singularidade e autonomia? 
 
Penso que é por isso que o adolescente aborrece. Ele retoma, dia 
após dia, o nosso conflito essencial; ele luta, não desiste, e isso 
incomoda. Principalmente nos dias de hoje, quando a passivação 
do bem-estar impera. Ele encena um “lugar estrangeiro, marcado 
tanto por um pedido de pertinência quanto pela inquietação e 
irreverência que seu desprendimento permite, no sabor e na dor 
que o acompanham” (MATHEUS, 2008, p. 623). 
 
A antropologia nos mostra que a adolescência é associada à 
violência entre inúmeros povos em todos os continentes. Rituais 
iniciáticos de sociedades ditas primitivas, pela passagem da 
infância à idade adulta, testemunham a necessidade do controle 
violento sobre a impetuosidade da puberdade – talvez por esses 
jovens, ao representarem a mudança, serem vistos como 
portadores do risco de desorganização social. A cultura impõe sua 
ordem e os sujeitos devem a ela se submeter – todo ritual é uma 
forma de violência e pode deixar marcas corporais dolorosas que 
testemunham a passagem da infância para o mundo adulto. 
 
Enriquez (1999) comenta que a obrigação do sofrimento para 
inscrever a sociedade no corpo não significa “Não terás o desejo 
de poder”, mas, sim,  

 
Não te revoltarás, aceitarás a lei do pai (...) deves 
tornar-te um ser para sempre submisso, que não 
deve mais ser inovador (como na época em que 
eras jovem e louco), que não pode ser portador da 
discórdia. E, um dia, tu também, nesta condição, 
poderás fazer outros sofrerem. Sofrer é então, 
aceitar não mais rivalizar com o pai, é aceitar no 
corpo a marca da castração simbólica, sofrer é 
entrar no mundo de submissão e de dominação (...) 
Tornar-se homem é entrar nas relações 
assimétricas (p. 210 e 211) 
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A condição para tornar-se homem, analisada por Enriquez (1999), 
parece absurda na contemporaneidade, quando impera o 
narcisismo e o princípio do prazer é praticamente um regulador 
social. Sendo assim, a ideia de sofrer parece ser anacrônica e a 
sensação de submissão torna-se intolerável. Como o jovem irá, 
então, situar-se em nossa sociedade? Como será reconhecido e 
acolhido?  
 
A psicanálise nos lembra que é na adolescência o momento de 
romper decididamente com o ideal narcísico dos pais, 
constituindo, para além de suas determinações, a possibilidade de 
um ideal de Eu. Ou seja, é o momento de subjetivar-se, aceitando 
as limitações sociais, mas posicionando-se criativamente. É tempo 
de buscar-se a si próprio em novas relações, recuperar amores 
perdidos, fundar-se num corpo que foi amado e que poderá amar, 
que foi gerado e poderá gerar. Enfim, entrar para a realidade 
social, simbólica, com nome próprio.  
 
Esse processo, porém, não é feito sem luta e angústias, que 
reativam o desamparo.  Como analisa Matheus (2008), “(...) 
momento de confronto com as fissuras do tecido social, 
inicialmente amortecido pela instituição familiar, no hiato entre 
autoridade parental e as que a substituem no meio social” 
(MATHEUS, 2008, p. 623). Pensemos, então, no cenário 
contemporâneo em que uma multiplicidade de opções de 
identificação e de ilusões imaginárias se coloca para os jovens se 
posicionarem, estabelecendo-se, assim, um excesso de exigências, 
muito embora sob a forma de promessas de prazer e realização.  
 
De outra forma, poderíamos pensar que o regulador social 
contemporâneo passa muito mais pela transmissão de uma 
promessa de gozo do que pela consciência da dívida, do dever 
para com as gerações passadas, como era na sociedade 
tradicional. Aí se colocariam sérias dificuldades na elaboração da 
castração. Como organizar o narcisismo se a castração na 
organização social contemporânea vai apelar para a promessa do 
prazer, não mais evocando o dever nem a ameaça explícita que um 
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pai violento como o edípico costuma evocar?  
 
Assim, a renúncia pulsional, a renúncia às satisfações pulsionais 
para o jovem, estaria atualmente muito mais dificultada: hoje, ele 
pode e deve escolher o que quiser, seja em termos profissionais, 
seja nos valores pessoais, já que a família deve deixá-lo livre para 
escolher, não impondo sua própria referência. O adolescente deve, 
ou melhor, exige-se dele ser feliz, bonito, ter o corpo perfeito e, 
para tal, deve consumir objetos, dietas e exercícios 
incessantemente oferecidos no mercado. A permissividade 
contemporânea frente à sexualidade, ao mesmo tempo em que lhe 
autoriza todas as possibilidades de vivência e satisfação sexual, 
acaba exigindo um padrão de realização sexual que amplifica em 
muito as exigências pulsionais.  
 
Penso que essa tempestade interna e externa reative fortemente o 
desamparo, já que o adolescente fica imerso numa excitação que, 
a rigor, revela a fragilidade de sua identidade. O fenômeno da 
drogadição, típico dessa fase, explicita essa tendência, podendo 
revelar uma tentação de manter a relação fusional primitiva66 com a 
mãe. O estado de passivação, como discute Green (1990), o qual 
oferece toda possibilidade para o indivíduo poupar-se do 
movimento doloroso da separação que conduz à afirmação de 
identidade.  
 
O fenômeno das gangues e das tribos, não necessariamente 
violentas, tão característico da adolescência, expressa claramente 
essa tendência que nada mais é do que uma busca massiva de 
pertencimento, mas que se confunde com a indiferenciação – 
roupas, vocabulário, gestuário uniforme. O jovem aí encontra o 
mecanismo de, na ilusão identificatória, escapar à angústia do ser 
ou não ser, ou seja, da sua emergência como sujeito em oposição 
ao outro. 
 

                                                
66 Refere-se aos momentos iniciais e primordiais para a constituição 
subjetiva do bebê quando ele é totalmente dependente de um Outro 
Primordial (usualmente a mãe) e vive uma ilusão de continuidade com 
esse Outro de forma a não perceber que são dois corpos distintos. 
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Nessa perspectiva, é importante analisar a condição que se coloca 
para o jovem pobre, pois a ele habitualmente se associa a 
violência. Poder-se-ia analisar que se trata de uma projeção de 
nossa violência sobre uma classe social menos favorecida, para 
quem a única possibilidade de reconhecimento numa sociedade 
que a exclui cotidianamente é retornar com violência. Nessa 
perspectiva, é possível entender, seguindo a tradição 
winnicotiana,67 a delinquência como mecanismo de denúncia 
social: afirmação do Eu, a busca do mundo que foi perdido, 
rompido abrupta e arbitrariamente. Se pensarmos na sociedade 
contemporânea que acena com promessas de consumo ilimitadas 
e de prazer imediato, o ato delinquencial não deixa de ser a 
denúncia de uma impostura. Nesse ponto, as classes sociais 
menos privilegiadas encontram uma desvantagem.68 Mas, será 
que basta essa explicação?  
 
Sabemos que não, pois várias pesquisas indicam ter aumentado o 
número de adolescentes “em conflito com a lei”, provenientes de 
famílias da classe média e de cor branca. Basta ver também os 
noticiários para se perceber o número crescente de crimes 
realizados por jovens de classe média, não só no Brasil como em 
todo o mundo. 
 
Considerando, então, esse cenário, entende-se que na sociedade 
contemporânea, com o triunfo do individualismo e o império do 
narcisismo, resta ao jovem expressar de forma radical a tentativa 
de apagar a ferida narcísica, cumprindo a promessa do imaginário 
social narcísico, ou seja, apagar os vestígios do outro, portador de 
um desejo próprio.  
 
Freud (1915), ao afirmar que o Eu só advém na alteridade, e que o 
outro é o primeiro inimigo do eu, nos permite pensar que o ato 
violento, paradoxalmente, convoca o outro. Uma forma de manter 

                                                
67 Refere-se à teoria do médico e psicanalista Donald Woods Winnicott. 
68 Desenvolvi estas ideias no trabalho “Instituição e Violência. Violência 
nas Instituições”, In: Adolescência pelos Caminhos da Violência, organizado 
por D. Lévisky, 1998. 
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o objeto vivo seria atacá-lo. Por isso mesmo, é fundamental o 
posicionamento do adulto frente ao jovem. Senão se está lançado 
no desamparo. Isso porque podemos dizer que 

 
a violência surge aí onde se experimenta o 
insuportável indizível: aí onde o pensamento e as 
palavras faltam para dizer o sofrimento, ou 
simbolizá-lo. Aí onde a ameaça fantasmática do 
sucumbir narcísico força a que se faça mal ao 
mundo exterior. Não há violência que não se origine 
de um terrível sofrimento, quando saem de cena as 
forças de ligação em benefício da Pulsão de Morte. 
(BIRRAUX, 1997, p. 138) 

 
Sabemos que, quando faltam o suporte e as palavras adequadas 
às manifestações pulsionais – desde as origens do sujeito, ou seja, a 
“violência primária” (AULAGNIER, 1975) –, a violência torna-se 
ato, entendida como resposta defensiva à violência pulsional, ou 
seja, a sua projeção. Não deixa de ser um grito que convoca o 
outro que falhou, o objeto amado/odiado que não pôde suportá-lo 
e interpretá-lo.69  
 
Simone Couraud, em L’acte criminel à l’adolescence (1997), oferece 
uma importante contribuição no sentido da importância do 
processo de julgamento dos jovens criminosos. Suas análises 
partem da contextualização de suas famílias, apontando de certa 
forma para situações comumente retratadas nesses casos:  

 
Constata-se nesses jovens uma falta de referências, 
tanto externas quanto internas, que tornavam difícil 
sua inscrição social através de uma história 
pessoal, familiar, social, de um passado, de um 
futuro. O estudo dos testes projetivos e das 
entrevistas mostra um fracasso na representação 
das imagens parentais (COURAUD, 1997 p. 122). 
[Tradução minha]. 

                                                
69 Para maior aprofundamento, remeto ao meu livro Violências (2002). 
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A autora segue analisando como, nesses casos, fica patente a 
ausência da função paterna e a característica de mães que 
remetem ora a um vazio (a “Mãe Morta” evocada por Green, 1988, 
p. 247) ora à imagem arcaica da mãe todo-poderosa, fusional e 
ameaçadora.  
 
Mas o fundamental desse trabalho é apontar como, no processo 
de julgamento do jovem criminoso, lhe é oferecida a oportunidade 
de colocar em palavras a sua história, a sua relação com a vítima, 
refletir sobre a passagem ao ato. Instaura-se, enfim, um rito 
iniciático em que o sujeito pode interrogar-se sobre si próprio, 
viver a culpa, responsabilizar-se e, talvez assim, deixar de ser 
vítima, submetido a um Outro insuportável. Aqui, a importância da 
função das palavras se coloca ao se reconhecer a expressão de um 
sujeito que sofre e pede reconhecimento, mesmo que seja para 
pagar a sua culpa. 
 
Freud (1916) também nos ensinou que os crimes muitas vezes são 
cometidos para aliviar o sentimento de culpa intenso provocado, 
justamente, pelas moções pulsionais relativas essencialmente ao 
complexo edípico. Importante notar que a expressão 
“adolescentes em conflito com a lei” já propõe um engajamento 
do social frente a um Eu em revolução.  
 
Melman (1992), ao falar de delinquência, aponta que “(..) na 
medida em que não houve castração no seio da família que o 
jovem vai provar de modo concreto o bastão da polícia” (p. 46). 
Com certeza não se trata de defender o bastão de polícia quando 
se fala da falta da lei, analisando-se o declínio da função paterna 
como responsável pelo desamparo do sujeito contemporâneo, mas 
as vicissitudes edípicas e o jogo da castração no cenário 
contemporâneo apresentam muitos paradoxos, como temos 
discutido. 
 
O manejo da violência na adolescência não é privilégio da 
sociedade contemporânea. Esse conflito já aparece nas 
concepções míticas sobre a fundação cultural da civilização 
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humana, na constituição da identidade de um indivíduo na cultura 
– o tema do herói, os rituais de iniciação, etc. Não há como negar 
que todas essas configurações apontam para o dilema entre,  
afastar-se do fascínio da indiferenciação, do prazer nirvânico e da 
ausência de conflito – o princípio narcísico por excelência – e 
poder enfrentar o desamparo. Isso vem à tona quando se é 
defrontado com as faltas, falhas, incertezas na perda de um pai 
protetor e/ou com a violência interna que quer afastar e destruir 
esse pai obstáculo para o gozo eterno. Mas, para isso, também é 
preciso um pai que assuma o ideal de força, que facilite a 
identificação com ele que, no fundo, traduz o ideal social, como 
aponta a tradição psicanalítica. 
 
Neste ponto, temos que pensar o que se passa na 
contemporaneidade. Será que esse pai tem suportado os ataques 
de seus filhos, mantendo-se vivo e forte, apesar de seu 
envelhecimento? Envelhecimento que se constitui num fato com o 
qual o jovem se depara e que, de alguma forma, permite-lhe 
pensar em algum dia assumir o lugar do pai? 
 
Embora os adultos devam estar presentes, mantendo-se vivos e 
sustentando a tentativa de destruição que os filhos lhes imputam, 
eles não podem negar a morte e, sim, autorizar que os filhos 
mantenham a continuidade da vida, vivam sua sexualidade e 
potência. Winnicott (1975) aborda essa questão lembrando que se 
trata sempre de uma questão de morte na adolescência, e que a 
melhor forma que os adultos têm de ajudar aos jovens, é 
sobrevivendo.  
 
Nesse aspecto, é importante analisar como a questão do 
envelhecimento e, consequentemente, da morte, nos dias atuais, 
vem sendo negada.70 Métodos de rejuvenescimento permitem que 
os adultos se ocupem incessantemente de sua afirmação 
identitária e abandonem os jovens ao desamparo. Estabelece-se, 
assim, uma situação paradoxal: de um lado, os adultos poderiam, 

                                                
70 Atenção para o fato de que as limitações da potência sexual são 
contornadas ou adiadas (Viagra, por exemplo). 
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com essas conquistas, sentir-se menos ameaçados, deixando mais 
espaço para o jovem buscar suas referências e diminuindo o jogo 
de hostilidade entre eles; de outro, se deixam os jovens sozinhos 
para fazer o que quiserem a fim de cumprir o ideal social de 
beleza e felicidade, esses adultos lançam os jovens ao desamparo 
frente à violência das pulsões da puberdade porque estão eles 
próprios, adultos, comprometidos com seu narcisismo. 
 
Soma-se a isso a falta de alternativas que a sociedade 
contemporânea apresenta no sentido de organizar rituais de 
iniciação e de exercício de poder, culturalmente aceitos. Existem 
poucas oportunidades de organização social para o enfrentamento 
da tempestade da puberdade. Carecemos de anteparos que façam 
frente a essa energia, uma oposição que valorize e enfrente o 
desafio colocado pelo adolescente que luta para ser reconhecido. 
  
Os rituais tradicionais, como comentamos acima, em suas formas 
sacralizadas, acolhiam os adolescentes ao propor dispositivos 
societários compartilhados que permitiam que cada um, ele ou 
ela, fosse convocado. Hoje, o jovem é levado a produzir 
singularmente dispositivos que lhe permitam a construção de um 
sentido para a estranheza com a qual se defronta num momento 
de passagem. Tem-se, assim, a ilusão de que cada um deve 
mostrar do que é capaz a partir de critérios absolutamente 
individuais, o que lança o sujeito a um desamparo paradoxalmente 
constituído pela ilusão de ter direito à expressão e à vontade 
singular. Problematiza-se, então, como a sociedade 
contemporânea tem sido capaz de acolher e legitimar essa 
manifestação singular. Os pais, na realidade, fogem da dialética 
“ou eu / ou o outro” ao evocarem o mote do “você é quem sabe de 
sua vida” sob o pretexto de não querer frustrar ou violentar a 
individualidade do filho. Isso quando não se aproveitam da 
condição de impunidade que os jovens têm, para lhes pedir que 
comprem drogas, compartilhando das mesmas baladas e, às 
vezes, mulheres... Não há mais um limite claro entre as conquistas 
reconhecidas e validadas socialmente pelo mundo adulto e as 
transgressões que buscam a qualquer preço obter a potência 
desejada. Quem sabe não se esteja reeditando de forma 
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aparentemente menos cruel (é politicamente correto não apelar 
para a violência) o mito de Cronos, que devorava seus próprios 
filhos assim que nasciam como forma de manter a eternidade e a 
potência absoluta.  
 
O que se tem visto são adultos que não conseguem se fazer 
presentes e fazer frente à tentativa de destruição, tornando-se, 
assim, ironicamente, um suporte à violência juvenil por negar sua 
própria violência, já que sustentam sua potência imaginária numa 
figura amável e condescendente. No entanto, conhecemos bem o 
que sustenta o poder: a violência.  
 
Esses adultos estão, no fundo, exercendo o que chamei de 
“violência branca”71 ao considerar o jovem um “aborrescente”. Se 
aborrece, então é melhor ignorá-lo, afastar-se dele, poupar-se do 
embate que ele propõe, desviar o olhar desse corpo que pulsa, que 
insiste em transbordar de sexualidade quer seja nas belas formas 
da mulher modelo ou do jovem atleta, quer seja nas formas 
desajeitadas e feias (espinhas, gordura, etc.). Os infindáveis 
questionamentos carregados de revolta e raiva, aliados à imagem 
de um corpo jovem pleno de erotismo e potência criativa, se 
tornam insuportáveis para um adulto que também vive sob a égide 
da busca do prazer incessante e da obsessão pela imagem 
perfeita. Lembro que o princípio da submissão a uma ordem dada, 
por exemplo, o da sucessão entre as gerações e o peso da dívida 
entre elas, não é o norteador da sociedade contemporânea. Ao 
contrário, os filhos é que deveriam ser felizes e livres para garantir 
o narcisismo dos pais. Não é difícil entender, então, como o adulto 
poupa-se de enfrentar sua própria violência, que é reativada nesse 
encontro com os adolescentes ao considerá-los apenas 
“aborrescentes” e, por isso, não merecerem controle e cuidados. 
Ao contrário, o espelho se inverte e o adulto inveja o espetáculo 
que o adolescente produz, abandonando-o ao seu próprio destino 
heroico. Mas de herói a vilão os passos podem ser curtos. E se há 
excessos, não se hesita em condenar os jovens. Violência crescente 
são os excessos da juventude malcriada, audaciosa, exigente e 

                                                
71 Conceito desenvolvido no livro Violências (2002) 
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intolerante.  
 
Para concluir, gostaria de fazer uma aproximação do lugar dos 
jovens com o dos estrangeiros,72 como depositários de conteúdos 
que não podemos reconhecer em nós mesmos. O social sempre 
encontrou formas de exterminar o estrangeiro ou de colocá-lo no 
lugar de exótico como aquele que representa e atua tudo aquilo 
que a cultura de dada sociedade reprime. A noção do “estranho” 
(unheimlich) que Freud desenvolve em relação ao psiquismo 
também trabalha essa questão: “Na realidade, não é nada de novo 
nem de estrangeiro, é algo que muito tempo atrás foi familiar à 
vida psíquica e se tornou estrangeiro a ela pela repressão” (1919 
b, p. 258). 
 
Penso que, hoje, o adolescente pode estar ocupando o lugar do 
estrangeiro tanto nos seus aspectos idealizados quanto execrados. 
Idealizados porque têm a capacidade de gozar, de lutar, de 
expressar seu descontentamento. Execrados porque transgridem, 
protestam violentamente e cometem atos criminosos para realizar 
o seu desejo, eliminando o que os incomoda.  
 
Se ele não está nos fronts de guerra contra os “maus 
estrangeiros”,73 então deve ocupar o lugar das rebeliões das 
FEBEMs, transfigurando-se no incendiário, no perigoso, 
justificando seu extermínio ou controle coercitivo que abate seu 
corpo e identidade. Rememorem-se as muitas cenas 
televisionadas das interferências das tropas de choque policiais 
em unidades de internação, expondo, em pelotões, seus jovens de 
corpo nu. Evocam-se cenários de guerra, cenários de pré-
fuzilamento.  
 

Nesse contexto, quem é violento?  
 

                                                
72 Ver mais sobre o lugar do estrangeiro em Otávio Souza (1994) e 
Catarina Kontai (2000). As referências completas desses autores estão 
presentes ao final do artigo. 
73 Lembro que a palavra “infantaria” – os que estão na frente dos fronts – 
vem de infans.  
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Qual é o apaziguamento procurado?  
 

Em nome do quê e de quem?  
 

Em nome de poupar os adultos, que até então invejavam a 
capacidade desses jovens de gozar, de lutar, de expressar seu 
descontentamento em protestos violentos, de buscar o prazer de 
forma incessante através do consumo de grifes, drogas, que 
buscam realizar a promessa de um mundo sem conflitos e 
sofrimento. Em nome, também, de poupar uma sociedade que 
exclui grande parcela de sua população dos direitos mínimos de 
cidadania e que acena com promessas ilusórias de realização, 
desde que, no fundo, se seja capaz de consumir. Os meios para 
isso são discutíveis.  
 
A família, que deveria ter servido de referência, está 
desestruturada, não “foi capaz”, ou melhor, não encontrou na 
sociedade espaço para garantir o sustento dos filhos, a sua 
permanência na escola (que não dispõe de vagas suficientes), o 
seu acesso a lazer e cultura, sem falar na assistência à saúde. 
Tantas vezes, nas classes baixas, são as crianças as responsáveis 
pelo sustento das famílias, mendigando nas ruas e sendo 
exploradas pelo trabalho infantil, ou sendo usadas no tráfico de 
drogas, aproveitando-se de sua inimputabilidade. Os 
equipamentos sociais que deveriam assistir a infância e se 
complementar à família falham e acabam reproduzindo uma 
violência, a que chamei de branca, ao evocar que numa sociedade 
livre e democrática, os indivíduos que tiveram vontade poderiam 
ter encontrado formas de se realizar. 
 
O adolescente, como se procurou evidenciar, está em busca de 
filiação e de reconhecimento, tentando encontrar 
desesperadamente, no social, o lugar que lhe foi prometido, 
acenado, vendido, e que, em tantos casos, está tão inacessível. 
Volto a lembrar Winnicott (1987), que nos ensina como nas 
condutas antissociais estão os sinais de esperança, os gritos de 
socorro – e tantas vezes, diria eu, a denúncia de uma impostura. 
Assim, depois de terem gozado junto aos adolescentes, é melhor 



 222 

para os adultos pensarem que, na verdade, esses adolescentes são 
violentos. Se eles não foram capazes de aproveitar todas as 
oportunidades, e já que vivem como adultos, que respondam pelos 
seus atos longe de nós – que sejam encarcerados.  
 
Concluo com essa provocação, fazendo ressoar os murmúrios que 
pedem por redução de idade penal, mas para justamente 
reafirmar a fundamental importância de encontros como este, 
quando se discutem medidas socioeducativas, que nos permitam 
fugir dessa cilada, criando o suporte necessário para que as vozes 
desses jovens se façam ouvir e se teçam as redes necessárias que 
os reconheçam como cidadãos.  
 
Desafio enorme resgatar o justo lugar da família, como parte 
dessa rede e não única responsável pelo sucesso ou fracasso de 
seus filhos. Potencializá-la para que se assuma como origem 

fundante, referência essencial como proteção para a 

anomia, transmissora da ordem social, que pode e deve 

se reconhecer nas conquistas de seus filhos, sem, 
contudo, se sentir traída pelos desafios e busca de 

autonomia que os jovens apresentam.                                  
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Saúde na medida:  
função e desafios 

 
Lisley Schlens Braun74 

 
 

A saúde figura como pauta importante no 
campo de atuação das medidas socioeducativas. 
No cenário específico das unidades de internação e 
internação provisória, muitas questões são debatidas a 
respeito do acesso desses adolescentes à assistência em 
saúde. Essa preocupação com a população adolescente em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação só pôde ter 
origem diante de um percurso histórico muito recente, o qual vale 
a pena retomar em linhas gerais. 
 
É a partir de 1948, com a Declaração Universal de Direitos 
Humanos, que as Nações Unidas sistematizam os direitos 
fundamentais à vida de qualquer ser humano. Tal documento, 
com sua estrutura normativa, já nos adiantaria que um direito 
precisa ser escrito quando não é garantido. Assim, os países 
signatários dessa Declaração, na qual a saúde também consta 
entre os direitos de todo e qualquer ser humano, passam a 
normatizar, em suas constituições federais, os direitos e garantias 
fundamentais da população. Nesse contexto, temos no Brasil a 
Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 6º coloca a saúde 
dentre os direitos sociais previstos para todo brasileiro, sem 
qualquer distinção de gênero, faixa etária, etnia e classe social. 
A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em 
vigor no país em 1990, a saúde se consolida no âmbito normativo 
como direito do adolescente. Percebe-se que a judicialização de 
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um direito respondia à prevalência de uma omissão a respeito da 
saúde dos adolescentes no país, sobretudo daqueles que 
cometiam atos infracionais e estavam, portanto, privados de 
liberdade. Na tentativa de fazer valer o direito constitucional para 
todo ser humano, e não apenas para o ser em liberdade, é que o 
Estatuto não faz também qualquer distinção entre a saúde para 
adolescentes com medidas privativas ou em liberdade. Também 
em 1990 consolida-se outro marco importante ao tema: a Lei 
8.080, que institui o Sistema Único de Saúde no Brasil. Em seu 
artigo 3º, o conceito de saúde sofre uma ampliação radical, não se 
restringindo mais à ausência de doença. O artigo afirma:  
 

A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 
e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 

 
O novo conceito de saúde vem corroborar a doutrina da proteção 
integral, base constitutiva do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Aposta-se em mecanismos e dispositivos sociais, 
principalmente em políticas públicas, para garantir a saúde e o 
bem-estar das crianças e adolescentes. Assim, a vulnerabilidade 
social aparece como fator de risco à saúde da população. Na área 
das medidas socioeducativas, a vulnerabilidade social se 
apresenta como um campo em que ocorrem violações de direitos 
por parte do adolescente e em relação a ele. O público-alvo das 
medidas, geralmente, além do cometimento de atos infracionais, 
tem em comum o rompimento de laços sociais com a família, 
escola, trabalho, cultura, e também com a saúde.  
 
É no intuito de reparar e minimizar tais violações que a saúde se 
aproxima do cumprimento da medida de internação, visando 
garantir que  a saúde do adolescente seja contemplada 
integralmente. A invenção de uma política de saúde voltada para 
adolescentes em cumprimento de medida de internação e de 



 227 

internação provisória, por meio da Portaria Interministerial Nº 647 
de 2008, nos coloca uma gama de ações de prevenção e 
promoção que devemos estabelecer para os adolescentes, de 
acordo com as vulnerabilidades sociais específicas dessa 
população e com os ideais da Saúde Pública e Epidemiologia. 
Assim, são protagonistas desse documento as ações preventivas 
no âmbito coletivo, como vacinação, testagem DST/AIDS, 
disponibilização de preservativos, consulta anual para todo 
adolescente, entre outras. Essa portaria elenca, para o interior das 
unidades, ações de assistência básica, sendo responsabilidade da 
rede municipal e estadual de saúde o fluxo e serviços para ações 
de maior complexidade, na rede de atendimento externa ao centro 
socioeducativo. São decisões que apostam na riqueza da 
incompletude institucional como possibilidade de exercício da 
cidadania por esses jovens, no intuito fortalecer seus laços com os 
demais equipamentos da rede social.   
 
Além disso, a portaria dispõe que mesmo o trabalho referido ao 
interior da unidade deve ser construído em parceria com a rede 
pública de saúde. Eis uma corresponsabilidade que vem sendo 
assumida aos poucos pelos municípios em Minas Gerais, onde 
temos unidades socioeducativas de internação e internação 
provisória.  
 
Nessa parceria, temo-nos deparado com inúmeros desafios. Por 
um lado, há o imperativo do direito à saúde e ao arsenal de ações 
de prevenção e promoção dispostos em lei. Nesse sentido, ainda 
temos pontos a percorrer. O socioeducativo e a rede de saúde 
precisam avançar em muitos aspectos direcionados à promoção 
da saúde. Ambos necessitam atentar-se em relação aos prejuízos 
de um ideal normatizador, para fazer caber a singularidade de 
cada  adolescente. 
 
De outro lado, temos as queixas de saúde dos adolescentes. E 
estas sim configuram-se como ponto de investigação diante do 
que foi exposto. O trabalho de levantar as principais queixas de 
saúde dos adolescentes acautelados se deu principalmente em 
reuniões e conversas com diretores de atendimento de centros de 
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internação provisória da Região Metropolitana de Belo Horizonte-
MG, com o objetivo de entender melhor a função da assistência à 
saúde nesses espaços. 
 
Diferentemente das unidades de internação, onde há cumprimento 
de medida, no provisório os adolescentes têm sua liberdade 
suspensa para aguardar a sentença do juiz, que há de decidir por 
uma medida socioeducativa ou pela absolvição. 
 
Nesse tempo, que no país pode durar no máximo 45 dias, dois 
momentos se cruzam: a entrada no sistema socioeducativo 
(principalmente para medidas mais gravosas) e a incerteza do 
futuro próximo. Não é por coincidência, assim, que o número de 
queixas de saúde da população acautelada em provisórios é alto, 
colocando-nos a pensar.   
 
Tanto na gestão dos dados de acompanhamento das unidades 
socioeducativas quanto em nossos encontros com esses 
profissionais, pudemos elencar alguns sintomas que se repetem: 
cefaleias, insônia, dores em geral (de dente, garganta, etc.), 
dermatites, DSTs e doenças respiratórias. 
 
Usualmente, são doenças de transmissão por contato tátil, sexual 
ou pelas vias aéreas.  A saúde pública nos ensina que o quadro de 
dermatites, DSTs e doenças respiratórias, é endossado pela 
convivência dos adolescentes em grupo, no contexto institucional. 
Contudo, também sabemos que os adolescentes acautelados 
geralmente são provenientes de uma realidade tão marcada por 
vulnerabilidades sociais diversas, estando distantes do acesso à 
saúde, que a doença desencadeada no provisório pode ser antiga 
na vida do adolescente, tendo sido percebida pela primeira vez 
nesta instituição. 
 
De qualquer forma, a instituição deve fazer-se presente para evitar 
as possibilidades de transmissão e agravamento dos quadros. 
Operamos, assim, na lógica da prevenção e promoção de saúde. 
Zenoni (2000) nos alerta para que “Os cuidados não são 
recusados a um indivíduo, mesmo que o sujeito não se ‘implique’ 
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em seu tratamento”. Andréa Guerra (2001) ressalta: “É preciso 
que o sujeito receba a assistência à qual ele tem direito, com a 
liberdade de recusar o tratamento”. 
 
Assim, a saúde para todos se estabelece como desafio para 
conciliar um ambiente que não propicie o contágio das doenças 
citadas, as peculiaridades institucionais e os hábitos de vida dos 
adolescentes. Assim, as intervenções têm seu foco tanto na 
adoção de estratégias para promover modos de vida saudáveis, 
quanto na aposta do protagonismo dos adolescentes quando 
decidem compartilhar entre si suas roupas, copos e demais 
apetrechos.  
 
O psicanalista Marcus André Vieira (2010) nos auxilia a pensar 
esse trabalho, ao perguntar: como não endossar o lema “saúde 
para todos” em um país no qual o “para todos” atinge ainda a 
pouquíssimos? 
 
Contudo, na conversa com os diretores e no acompanhamento das 
demais unidades de internação, outros pontos da atenção à saúde 
são trazidos como questão: 
 

O que fazer diante dos sintomas que não podemos aferir? 
 
O que provoca insônia no adolescente? 
 
Por que os adolescentes demandam tanto o atendimento da 
saúde? 
 
Os adolescentes nos colocam um enigma, ao se queixarem de 
tantas dores invisíveis. Eis, assim, um ponto de trabalho: poder 
escutar a que remete o mal-estar denominado dor. Nesse 
momento com os diretores, percebemos que não raro temos 
alguns adolescentes que insistentemente demandam atendimento, 
passam pela enfermeira diversas vezes seguidas, sempre a 
queixarem-se de uma insônia que não cede, por exemplo. Em 
primeiro lugar, podemos arriscar que a queixa de saúde figura 
como tentativa de expressar um mal-estar que o sujeito endereça 
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à medida socioeducativa. Não poder dormir, não se sentir bem, 
são falas endereçadas à instituição, são respostas imediatas à 
chegada a um lugar estranho, onde se depara com seus atos 
infracionais, colegas da cidade e também rivais, uma interrupção 
da correria que constituía sua vida lá fora.  
 
O momento da suspensão da liberdade inaugura um corte, uma 
suspensão causadora de angústia: se em liberdade o adolescente 
atuava quando diante de um embaraço, na unidade socioeducativa 
seu tempo é recortado. O corpo, quando para, não dorme, sente 
dor, quer sair. Tais demandas de atendimento para a saúde 
muitas vezes são interligadas a questões diversas, como o desejo 
de sair da unidade, a busca do adolescente por medicamentos que 
aliviem o mal-estar apresentado, entre outros pontos que 
perpassam o sintoma e o uso que o sujeito faz dele. É preciso, 
contudo, entender as peculiaridades da queixa do adolescente, 
não apenas para apurar sua veracidade, mas, principalmente, 
para poder trabalhar com o sujeito este uso. As demandas pelo 
atendimento da equipe de saúde, ainda quando um sintoma 
fisiológico não seja evidente, necessitam ser escutadas de forma a 
não tamponar aquilo que pulsa em cada adolescente, e que pode 
inaugurar para ele o sentido da medida socioeducativa.  
 
O adolescente e sua insônia nos colocam ao menos uma pergunta: 
de que sofre o sujeito? Sendo assim, a própria medida 
socioeducativa permitiria uma localização, uma pontuação desse 
mal-estar. A instituição se ofertaria não como o outro que quer o 
bem do adolescente (como tentou a Fundação Estadual para o 
Bem Estar do Menor – FEBEM), mas como o outro que permite a 
irrupção do desejo, no intuito de possibilitar ao sujeito a tradução 
do que não pode ser dito e não o deixa dormir. Além de um dizer 
endereçado à instituição trata-se de um ponto precioso acolher o 
que do sujeito é evidenciado em cada sintoma descrito. É preciso 
fazer do sintoma uma articulação com cada um, um ponto de 
partida para poder dizer mais de si. Isso eles nos ensinam, pois a 
queixa que inaugura a entrada na em um centro de internação, 
comumente vem na demanda ao atendimento de saúde. Demanda 
do cuidado, demanda do olhar. 



 231 

 
É precisamente no singular extraído de cada sintoma, que 
podemos acertar em nossos encaminhamentos à rede e também 
no cuidado que ofertamos dentro da instituição. Célio Garcia 
(2000) nos propõe trabalhar no modelo da “Saúde a ser 
inventada”. Por inventada, ele nos ensina que se trata de dizer que 
ela não depende de um consenso, não se exige uma norma única. 
A invenção é, em suas palavras, o que “confirma a singularidade 
do sujeito da saúde, conseqüentemente, a singularidade das 
situações”.   
 
Assim, o desafio consiste em se permitir trilhar um caminho único 
ao lado de cada adolescente que manifesta sua dor de cabeça. 
Apostar na invenção da saúde é ir além da busca de um bem-estar 
igualitário para todos. O trabalho é muito mais suscitar para cada 
adolescente um laço com a vida, por um discurso que, ao acolher 
uma queixa de saúde, aponta para o investimento em viver. 
Vacinar, tratar os dentes, cortar os cabelos... são ações que 
indicam vida. E elas só poderão ser interpretadas dessa forma 
pelos adolescentes, caso sejam coletivas, mas não em massa. Não 
podem ser maciças a ponto de fechar as brechas, o não saber: 
não devem querer conscientizar demais, dar respostas demais, e 
sim permitir outras perguntas, algo que instigue o sujeito a ponto 
de querer saber.  
 
Senão, as ações seriam institucionais demais. A invenção da 

saúde é construir junto ao adolescente a medida de seu 

bem-estar, de seu poder viver. Invenção da saúde está 

para além de eliminar as possibilidades de 
adoecimento. É inventar com cada sujeito um 

ponto de querer saber, e por isso, querer 
viver. 
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