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“Quando uma sociedade deixa matar as crianças é 
porque começou seu suicídio como Sociedade. Quando 
não as ama é porque deixou de se reconhecer como 
humanidade” (Herbert de Souza, Sociólogo).  

RESUMO 
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O presente trabalho monográfico trata-se da análise da formação teórico-prática em 
Direitos Humanos dos educadores sociais no centro socioeducativo Edson Mota em 
João Pessoa – PB. O objetivo geral da pesquisa foi analisar a formação teórico-
prática em Direitos Humanos dos agentes socioeducativos no Centro Socioeducativo 
Edson Mota (CSE). Os específicos foram investigar como os agentes 
socioeducativos apreendem a formação teórico-prática em Direitos Humanos; 
mapear o nível de instrução escolar dos agentes socioeducativos no CSE; verificar a 
formação continuada em cursos de qualificação profissional oferecidos pela 
instituição aos agentes socioeducativos e compreender a efetivação da prática 
profissional dos agentes socioeducativos.Atualmente a realidade dos adolescentes 
autores de atos infracionais, tem se apresentado com intensa visibilidade, devido à 
complexidade e perpetuação que o fenômeno tem ocasionado para a sociedade. A 
estrutura desse trabalho se faz por meio de três capítulos. Trata-se de uma pesquisa 
de campo de abordagem qualitativa e quantitativa, com uma amostra de dez 
agentes socioeducativos que aceitaram participar da pesquisa através do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados gerais mostram que 
apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ser o maior instrumento 
legal, ainda não é posto em prática, principalmente quando se refere à prática de 
atos infracionais, bem como ainda é ineficiente e inoperante a operacionalização do 
SINASE no atendimento das medidas socioeducativas para os adolescentes.  

Palavras chave: Formação em Direitos Humanos; Agentes Socioeducativos; e 
Sistema Socioeducativo. 
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ABSTRACT 

 

This monograph it is the analysis of theoretical and practical training in human rights 
of social educators in childcare center Edson Mota in João Pessoa - PB. The overall 
objective of the research was to analyze the theoretical and practical training in 
human rights for youth agents in Socio Center Edson Mota (CSE). Specific were 
investigating how the youth agents seize the theoretical and practical training in 
human rights; map the level of schooling of youth officers in the Council; verify 
continuing education in professional training courses offered by the institution to 
socio agents and understand the effectiveness of the professional practice of social 
and educational agents. Currently the reality of adolescents who have committed 
crimes, has performed with intense visibility, due to the complexity and perpetuation 
that the phenomenon has caused to society. The structure of this work is done 
through three chapters. This is a qualitative and quantitative approach of field 
research with a sample of ten youth agents who agreed to participate through the 
Informed Consent (IC). The overall results show that although the Statute of Children 
and Adolescents (ECA), the largest being legal instrument, it is still not implemented, 
especially when it refers to the practice of infractions, and is still inefficient and 
ineffective the operation of SINASE in meeting the educational measures for 
adolescents. 

Keywords: Human Rights Training; Socio-agents; and Socio System. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados disponibilizados pela Secretária de Direitos Humanos1 

(SEDH, 2010), o Brasil até meados de dezembro de 2010 contava com 17.703 

adolescentes em restrição e privação de liberdade, sendo 12.041 em internação; 

3.934 em internação provisória e 1.728 em medida de semiliberdade. Na Paraíba os 

índices apontam um aumento acelerado sendo predominante a prática de atos 

infracionais por adolescentes do gênero masculino.  

A questão dos adolescentes autores de atos infracionais se impõe com 

gravidade, como uma questão social, que preocupa e traz desafios para o sistema 

socioeducativo. Trata-se, portanto, de uma temática contemporânea, de relevância 

social, jurídica, política e profissional, tendo em vista que envolve questões de 

ordem histórica, estrutural e conjuntural. 

Desse modo, busca-se analisar a formação teórico-prática em Direitos 

Humanos dos agentes socioeducativos no Centro Socioeducativo Edson Mota 

(CSE), procurando perceber o nível de conhecimento acerca dos Direitos Humanos 

da criança e do adolescente e a operacionalização desses direitos na prática 

profissional dos agentes, objetivando verificar como os agentes socioeducativos, no 

exercício da profissão,estão(aptos para) desempenhar suas funções (na medida 

socioeducativa de internação) junto aos adolescentes em conflito com a lei. 

A escolha do objeto de estudo no curso de especialização em Segurança 

Pública e Direitos Humanos, decorreu da experiência acadêmica realizada no curso 

de Serviço Social na UFPB, na qual teve como resultado, o trabalho de conclusão de 

curso, o qual foi denominado “MANDA QUEM PODE OBEDECE QUEM TEM 

JUÍZO”: o exercício da disciplina e a possibilidade de vivenciar diferentes papéis. A 

experiência acadêmica provocou inquietações teóricas e práticas, nas quais busquei 

                                                           

1 Ver: 
http://www.direitoshumanos.gov.br/2011/07/spdca/LEVANTAMENTO%20ANUAL%20OFICIAL_2010.
pdf 
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elementos que oferecessem subsídio para dar continuidade à discussão da 

temáticaescolhida desde o curso de graduação. 

O processo de internação constitui-se de medida privativa de liberdade, as 

quais estão sujeitas, aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, segundo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). Neste período, o adolescente terá a oportunidade de ser 

reeducado ou (res) socializado.  

Contudo, para efeito dessa monografia utilizou-se como subsídio a pesquisa 

de campo, com abordagem quantitativa e qualitativa, na qual empregou-se como 

referencial de análise a teoria de Bardin (2002).  

A amostra utilizada para a pesquisa foi de dez agentes socioeducativos de um 

universo de cinquenta e quatro agentes, que por meio do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) aceitaram participar do estudo. A escolha (dos dez) 

ocorreu aleatoriamente. 

Os procedimentos adotados para análise foram entrevistas estruturadas, semi 

estruturadas e observações2. Para a elaboração do roteiro de entrevistas estruturada 

e semi-estruturada, utilizou-se perguntas relacionadas à idade, raça, instrução 

escolar, renda, avaliação sobre os Direitos Humanos, tipo de vínculo empregatício, 

profissionalização, dentre outras. 

Devido à complexidade da temática, ressalta-se a importância dessa pesquisa 

no âmbito teórico e social, na perspectiva teórica, essa pesquisa pode ser favorável 

nas discussões abordadas por docentes, discentes, profissionais, leitores da área de 

segurança pública e de áreas afins, como também podepossibilitar a utilização desta 

na análise de outras discussõesviabilizando o surgimento de novos trabalhos. Na 

perspectiva prática esse trabalhopodeoferecer aos profissionais da áreado sistema 

de garantias, monitores dos centros de internação, suporte, efetividade, maior 

agilidade e qualidade na prestação dos serviços aos adolescentes em conflito com a 

lei, visando o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

                                                           

2 Ver: Severino (2007). 
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Esse trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, analisa-se 

a trajetória histórica da criança e do adolescente no Brasil. Este capítulo aborda as 

fases mais importantes da história, na qualpode ser visualizado os avanços e os 

retrocessos históricos. Como suporte teórico, utilizou-se autores como Kaloustian 

(1994), Priore (1996), Carvalho (2000), Rizzini; Pilotti, (2009), dentre outros. 

O segundo capítulo abordará os avanços e os desafios no atendimento ao 

adolescente em conflito com a lei, tendo como enfoque os direitos sociais previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), observando o que está previsto em lei e o 

que está sendo ofertado aos agentes socioeducativos que executam suas funções 

na medida socioeducativa de internação, utilizou-se teóricos tal como Turner (1974), 

Ribeiro (2009), Goffman (1982) e Foucault (1993). 

O terceiro capítulo aborda a análise e interpretação dos dados da pesquisa. 

Utilizou-se as técnicas de entrevista estruturada, contendo nove3 questões, e a 

entrevista semi-estruturada contendo seis questões. A discussão nesse capítulo é o 

resultado da pesquisa realizada, na qual se cruza o que foi exposto pelos agentes 

socioeducativos entrevistados e o que discutem os teóricos da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ver em Apêndices. 
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1. PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNC IA NO 

BRASIL  

 

1.1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT E NA ERA 

COLONIAL E IMPERIAL 

 

A partir do século XII, conforme destaca Carvalho (2000), a questão da 

“infância pobre”, era tratada pela Igreja Católica, a qual detinha o poder sobre 

aqueles desprovidos de cuidados familiares, exercendo assim, o papel de “protetor”, 

através da caridade, benemerência e filantropia.  

No período do Brasil Colônia o amparo às crianças e adolescentes vinha por 

determinações de Portugal, através de representantes da Corte e da Igreja Católica, 

as crianças e os adolescentes eram educados, sob a supervisão dos jesuítas4, que 

tinham como missão, conforme afirma Priore (1996), transformar a paisagem natural 

e os nativos em cristãos. 

Entre os séculos XVI e XVII na Europa ocidental, tem-se o chamado momento 

de descoberta da infância.Segundo Philippe Ariès (1978), nesse período, as 

crianças pintadas brincavam nas ruas lamacentas muito a vontade, urinavam, 

jogavam nas esquinas e ouviam lições de religião, fato que vai caracterizar o 

aprimoramento da legislação no sentido de recolher as crianças das ruas e dar a 

essas melhores condições de vida.  

Assim, é nesse período que se criam os primeiros modelos ideológicos de 

intervenção sobre a criança, tendo a Igreja Católica a responsabilidade particular 

pela disseminação de duas imagens de crianças da época, segundo Priore (1996), 

são elas: 

                                                           
4 Eram Padres da Igreja Católica que faziam parte da Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada 
em 1534, por Inácio de Loiola (PRIORE, 1996). 
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Difundiam-se então duas representações infantis: a da criança 
mística e a da criança que imita Jesus. Exaltando aquelas cuja fé as 
ajudava a suportar a dor e a agonia física, os pequenos místicos 
chamavam atenção para as qualidades individuais da criança. 
Constituiu-se, assim, o mito da criança-santa, cujos padrões eram 
Pedro de Luxemburgo e Catarina de Siena. Por outro lado, fabricava-
se obstinadamente, na metade do século VXI, a devoção ao menino 
Jesus, que se expandiu no XVII, graças aos Frades Carmelitas, aos 
Aratorianos e, sobretudo à pregação sistemática do CardelBérulle (p. 
12). 

 

Como podemos observar nessa citação, no fim da Idade Média a criança era 

vista como um ser anedótico e engraçadinho, a valorização da infância e a 

elaboração de um modelo ideológico da criança – Jesus, fez com que a Companhia 

de Jesus fundada em 1534, escolhesse as almas das crianças indígenas, pois essas 

eram vistas como um “papel Blanco”, a cera virgem que tanto desejavam escrever e 

inscrever, pois acreditava-se que o pecado nessas crianças e adolescentes ainda 

não havia sido instaurado, esses poderiam se enquadrar aos costumes, cultura e 

religião portuguesa e para que isso acontecesse foi necessário separar as crianças 

e os adolescentes do convívio familiar e comunitário, através de métodos cruéis, 

perversos e repressivos. 

 

O “muito mimo” devia ser repudiado. Fazia mal “ao filho”, fosse este 
carnal ou espiritual como no caso dos indígenas e órfãos. “A muita 
fartura e abastança e riquezas e boa vida que tem com ele é causa 
de se perder”, admoestava em sermão José de Anchieta. O amor do 
pai, ou do educador espelha-se naquele divino, no qual Deus 
ensinava que amar “é castigar e dar trabalhos nesta vida”. Os “vícios 
e pecados” deviam ser combatidos com “açoites e castigos” 
(PRIORE, 1996, p. 13). 

 

Em 1500 e 1553, segundo Priore (1996), duas expedições vindas de Portugal, 

com onze padres e sete órfãos portugueses5 da escola de Lisboa foram enviadas 

para trabalhar na busca das “minas de alma”. A atividade missionária tinha como 

                                                           
5 A presença de intérpretes chamados pelos padres de “meninos língua” era constante para ajudar na 
conversão dos gentios (PRIORE, 1996, p. 17). 
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objetivo primordial o esvaziamento da identidade indígena, cabendo ao rei de 

Portugal o pagamento das despesas e ao governador geral o provimento das terras 

onde iam ser erguidas as primeiras casas de “muchachos”, igrejas e escolas. 

Desse modo, conforme Cunha (1998), em 1551 nasce à primeira casa de 

recolhimento de crianças no Brasil, por meio da ação católica. Em 1554 criou-se o 

primeiro colégio de catequese, abrigavam-se órfãos que vinham de Portugal, 

crianças indígenas e mestiças. No ano de 1585 contávamos no Brasil com três 

colégios e cinco casas de recolhimento.   

No século XVIII era frequente o abandono de crianças que pertenciam a 

frutos de relações ilegítimas6, essas eram deixadas nas portas7 de casas 

particulares, lugares públicos como igrejas, ruas ou no lixo. 

Devido a este fator, em 1726 o Império Português decreta à Irmandade da 

Misericórdia a responsabilidade de criar a Roda dos Expostos8,ideiavinda da 

Europa.A Roda dos Expostos era voltada as crianças doentes, órfãs e 

necessitadas9, seu principal objetivo era o de salvar as vidas dos recém-nascidos 

abandonados, para depois encaminhá-los para o trabalho produtivo e forçado10, a 

primeira delas foram implantadas na Bahia (1726), no Rio de Janeiro (1738), em São 

Paulo (1825), e em Minas Gerais (1831), segundo Diniz; Cunha (1998), as Rodas 

dos expostos funcionou no Rio de Janeiro até 1935 e em São Paulo até 1948.  

 

                                                           
6 Relação entre homem e mulher não reconhecida como matrimônio pela Igreja Católica (DINIZ; 
CUNHA, 1998). 

7 No Brasil a situação era agravada pela existência da escravidão, da exploração sexual das escravas 
e dos seus filhos (PRIORE, 1996) 

8 Também conhecida como Depósito dos Expostos, Casa da Roda e Asilos de Menores (DINIZ; 
CUNHA, 1998, apud, MORAIS, 2010). 

9 Os enjeitados permaneciam de um a dois meses na Casa da Roda, onde o índice de mortalidade 
infantil oscilava comunente em torno de 50 a 70%. Os que sobreviviam eram enviados a “criadeiras”, 
pagas pela Santa Casa, devendo permanecer na companhia dessas mulheres até a idade de sete 
anos (PRIORE, 1996). 

10 Foi uma das iniciativas sociais de orientar a população no sentido de transformá-la em classe 
trabalhadora e afastá-la da perigosa camada envolvida na prostituição e na vadiagem (PRIORE, 
1996). 
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A roda dos expostos constituía-se de um cilindro de madeira que 
girava em torno do próprio eixo com abertura em uma das faces, 
alocada em um tipo de janela onde eram colocados os bebês. A 
estrutura física da Roda privilegiava o anonimato das mães, que não 
podiam, pelos padrões da época, assumir publicamente a condição 
de mãe solteira. Assim, este equipamento mantinha o segredo da 
origem social da criança, que muitas vezes resultava da relação de 
amores extraconjugais, assim, os espaços especialmente destinados 
a acolher crianças visavam num primeiro momento, absorver os 
frutos de relações consideradas ilícitas pela sociedade, ou seja, 
nascidas de envolvimentos sexuais fora do casamento (DINIZ; 
CUNHA, 1998, apud, MORAIS, 2010, p. 15). 

 

O atendimento às crianças da Roda dos Expostos durou por muitos anos, 

devido à implantação do sistema de criação por amas de leite11 contratadas. Sendo 

esse serviço extinto no Brasil – República, devido ao grande surto de epidemias12 

que ocorreu no Brasil durante esse período, principalmente na cidade do Rio de 

Janeiro. 

A partir de 1855, a questão relativa à criança e ao adolescente começa a 

sofrer algumas modificações devido à intervenção Estatal nos problemas 

econômicos, sociais e políticos, o Estado transforma as instituições que recebiam os 

expostos em Institutos de Menores e Educandários. Os membros da Igreja Católica 

continuavam administrando “a problemática da criança e do adolescente” através 

das ações caritativas, na qual, meninos e meninas pertenciam a instituições 

distintas, com finalidades diferentes. Os meninos ganhavam instruções musicais, 

religiosa e profissional, as meninas eram educadas para o trabalho doméstico e 

artesanal com instruções básicas para a leitura e escrita, sendo a maior 

preocupação, a constituição de um dote para que essas pudessem casar e formar 

sua própria família. 

 

 

                                                           
11Afirmavam que o sistema de criação coletiva das crianças por amas de leite propiciavam altas taxas 
de mortalidade devido às condições higiênicas e pelo fato de acreditarem que a prática do 
recebimento anônimo estimulava o abandono das crianças e uma aceitação da mortalidade infantil 
(PRIORE, 1996). 

12 Epidemias como febre amarela, cólera e varíola (PRIORE, 1996). 
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1.2  A PRIMEIRA REPÚBLICA E A QUESTÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  

 

Nos anos de 1889 a 1930 o Brasil vivenciou o período chamado de República 

Velha, assegurando-se como nação independente. De acordo com Kaloustian 

(1994), neste momento, o país sofreu significativas modernizações que envolvem o 

fim do trabalho escravo e o desenvolvimento da urbanização, como também 

transformações socioeconômicas, políticas e culturais, ocorrendo um 

questionamento do governo sobre o domínio religioso que perdurava até o momento 

frente às questões sociais13. Justiça e assistência estavam unidas no trato das 

questões que afetavam à população, dentre elas a infanto-juvenil que tomava 

complexas dimensões, sendo necessária uma intervenção urgente do Estado frente 

à problemática.  

Portanto, o termo “menor” e “menoridade” começam a aparecer no 

vocabulário jurídico, passando a referir e indicar, conforme Priore (1996), a criança 

em situação de abandono e marginalidade, além de definir sua condição civil e 

jurídica, bem como, os direitos que lhes correspondem. 

 

O Código Criminal do Império de 1830 através de seus artigos 
definiu, de fato, três períodos de idade antes dos 21 anos, com 
respeito à responsabilidade penal e às penas. Primeiro, os menores 
de 14 anos não tem responsabilidade penal, o que só terá validade 
para os escravos a partir de 1885. Segundo, os maiores de 14 e 
menores de 17 anos que “poderá o juiz parecendo-lhe justo, impor-
lhe as penas de cumplicidade”. Terceiro, o limite de 21 anos para a 
imposição de penas drásticas como as galés, que será estendida 
também aos maiores de sessenta (PRIORE, 1996, p. 130). 

 

                                                           
13As políticas sociais e a formação de padrões de proteção social são desdobramentos e até mesmo 
respostas e formas de enfrentamento – em geral setorializadas e fragmentadas – às expressões 
multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de 
exploração o capital sobre o trabalho. Desse modo a “questão social” se expressa em suas refrações 
(Netto, 1992) e, por outro lado, os sujeitos históricos engendram formas de seu enfrentamento. 
Contudo sua gênese está na maneira com que os homens se organizaram para produzir num 
determinado momento histórico, o de constituição das relações sociais capitalistas – e que tem 
continuidade na esfera da reprodução social (BEHRING; BOSCHETTI, 2010). Para a discussão sobre 
“questão social” ver Netto (1992). 
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No ano de 1921 no Brasil, cria-se a primeira legislação que designa verba 

para o atendimento das crianças e dos adolescentes abandonados e 

marginalizados, aprovada pela Lei Orçamentária 4.242 de 5/1/1921, autorizando a 

criação do Serviço de Assistência e Proteção à Infância Abandonada e aos 

Delinquentes, regulamentada em 20/11/1923, pelo decreto 16.272.  

 

Assim, a questão da criança abandonada, vadia e infratora, pelo 
menos no plano da lei, deixou de ser uma questão de polícia e 
passou a ser uma questão de assistência e proteção, garantida pelo 
Estado através de instituições e patronatos. A atenção à criança 
passou a ser proposta como um serviço especializado, diferenciado, 
com objetivos específicos. Isso significava a participação de saberes 
como os do higienistas, que deveria cuidar da saúde, nutrição e 
higiene; os do educador, que deveria cuidar de disciplinar, instruir, 
tornando o menor apto para se reintegrar à sociedade; e os do 
jurista, que devia conseguir que a lei garantisse essa proteção e essa 
assistência (PRIORE, 1996, p. 142).  

 

Através dos fatores supracitados, consequentemente, ocorre a criação de 

abrigos para recolhimento provisório de menores e a criação do primeiro Juizado de 

Menores da América Latina, tendo como juiz Mello Mattos. No ano de 1927, ocorre a 

promulgação do primeiro documento legal para a população menor de 18 anos, o 

Código de Menores14, que ficou popularmente conhecido como Código de Mello 

Mattos.Este código era voltado às crianças que se encontravam em “situação 

irregular” 15, como define o seu Artigo 1º: 

 

O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 
menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade 
competente às medidas de assistência e proteção contidas nesse 

                                                           
14O Código denominou estas crianças de "expostos" (as menores de 7 anos), "abandonados" (as 
menores de 18 anos), "vadios" (os atuais meninos de rua), "mendigos" (os que pedem esmolas ou 
vendem coisas nas ruas) e "libertinos" (que frequentam prostíbulos) (http://www.abmp.org.br, 2012). 

15A Doutrina da Situação Irregular, que substituiu a Doutrina do Direito do Menor, ao ser aprovado o 
Código de Menores de 1979, é uma construção doutrinária oriunda do Instituto Interamericano 
delNiño, órgão da OEA, do qual o Brasil participa, juntamente com os Estados Unidos, Canadá e os 
demais países das Américas. Sua formulação teórica é atribuída ao jurista argentino 
UbaldinoCalvento e teve como maior propagador no Brasil o Juiz de Menores do Rio de Janeiro, 
AlyrioCavallier(http://www.abmp.org.br, 2012). 
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código (CÓDIGO DE MENORES - Decreto N. 17.943 A – de 12 de 
Outubro de 1927, apud SOUZA, 2010, p. 19). 

 

O Código de Menores visava estabelecer diretrizes para o trato da questão 

infanto-juvenil, regulamentando questões como trabalho infantil16, tutela17, 

delinquência18 e liberdade vigiada19.  A figura do juiz era tida como grande detentora 

do poder, ficando a mercê do julgamento e da ética do juiz o destino das crianças e 

adolescentes. 

Contudo, ao observar essa questão anteriormente discutida, nota-se que esta 

prática ainda perpetua-se nos dias atuais, no que se refere às medidas 

socioeducativas, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecer 

em seu art. 121 inciso IIque “a medida não comporta prazo determinado, devendo 

sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 

seis meses”, ainda existem juízes que deliberam dois anos de internação em 

Centros Educacionais, aos adolescentes autores de atos infracionais quando esses 

ainda estão em sua segunda audiência. 

                                                           
16 No que tange ao trabalho infantil, o Código Mello Mattos proibia o trabalho aos menores de doze 
anos (art. 101) e aos que tivessem menos de quatorze sem terem concluído o primário. Essa 
proibição desencadeou resistências por parte dos industriais que utilizavam a força do trabalho do 
“menor” e consideravam que seu trabalho era uma forma de proteção à marginalidade, persistindo, 
assim, na exploração dos “menores” (http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br, 2012). 

17O descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas aos pais pelo Código Civil, bem como 
a "conduta anti-social" por parte da criança passou a justificar a transferência da sua tutela dos pais 
para o Juiz, os processos de internação destas crianças e o processo de destituição do pátrio poder 
seriam gratuitos e deveriam correr em segredo de justiça, sem possibilidades de veiculação pública 
de seus dados, de suas fotos ou de acesso aos seus processos por parte de terceiros 
(http://www.abmp.org.br, 2012). 

18Aos delinquentes, maiores de 16 anos instituíram-se a possibilidade da "liberdade vigiada", pela 
qual a família, ou os tutores, deveria responsabilizar-se pelo processo de regeneração do menor, com 
as obrigações de reparação dos danos causados e de apresentação mensal do menor em juízo 
(http://www.abmp.org.br, 2012). 

19O Artigo 68 do Código ocupou-se do já então denominado "menor delinquente", já fazendo a 
diferenciação entre os menores de 14 anos e os de 14 completos há 18 anos incompletos, sempre 
deixando clara a competência do Juiz para determinar todos os procedimentos em relação a eles e 
aos seus pais. Estabeleceu-se também a obrigatoriedade da separação dos "menores delinquentes" 
dos condenados adultos, mas em 1940 foi promulgado o Código Penal Brasileiro (Decreto-lei n° 
2.848/40), consagrando a inimputabilidade criminal do menor de 18 anos de idade, depois 
regulamentada pelo Decreto-lei n°3.914/41 e até hoj e em vigor (http://www.abmp.org.br, 2012). 
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1.3  A ERA VARGAS: O DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIAN ÇA (DNCR), 

O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR (SAM) E A LEGIÃO BRASILEIRA DE 

ASSISTÊNCIA (LBA)  

 

Conforme afirma Carvalho (2000), em 1930, o Brasil enfrenta um período 

denominado de Revolução 30 caracterizado pela derrubada das oligarquias rurais do 

poder político, na qual, assumia o poder o presidente Getúlio Vargas. A “Era Vargas” 

como ficou conhecido este período, vigorou entre 1937 e 1945 e teve características 

importantes na área social pela invenção e execução das políticas sociais no país, 

assim, a Constituição Federal, a legislação trabalhista, a obrigatoriedade do ensino e 

a cobertura previdenciária associada à inserção profissional foram algumas 

intervenções estatais que ganharam destaque no país. Contudo, é nesse período 

que o Estado passa a intervir nos problemas econômicos, sociais e políticos da 

época, tornando-se as questões relativas à “infância pobre” uma preocupação 

pública.  

Durante os anos de 1940 a 1943, o governo Vargas cria a Política de 

Proteção Materno-Infantil, seu principal objetivo era intervir junto à criança pobre e 

seus familiares. 

 

O menor, vivendo sob o impacto da marginalização, tem como causa 
maior de sua situação, entre “causas múltiplas”, a desorganização da 
família. É uma questão social, visto que “constitui-se família sem a 
menor preocupação com a estabilidade conjugal” (PRIORE, 1996. 
p.125). 

 

Conforme Rizzini; Pilotti, (2009), o governo planejava com esta política, a 

formação do trabalhador através do preparo profissional e o respeito à hierarquia 

econômica e social, instalando um órgão especialmente para a coordenação das 

ações, o Departamento Nacional das Crianças (DNCR). Ao DNCR competia estudar 

e divulgar o “problema social da maternidade, da infância e da adolescência” e 
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conceder auxílio federal aos estados e apoio às instituições de caráter privado para 

a manutenção e desenvolvimento de serviços direcionados a esta população, bem 

como fiscalizar a execução dos mesmos.  

Devido à Política de Proteção Materno-infantil cria-se o Serviço Social de 

Menores em 19 de novembro de 1938, através do decreto nº 9744, em 6 de junho de 

1947, este órgão passa a subordinar-se ao órgão executor da política estadual de 

assistência ao menor. 

No ano de 1941 como afirma Rizzini; Pilotti, (2009), é criado o Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM) 20, este serviço tratava-se de um órgão do Ministério da 

Justiça, seu principal objetivo era proporcionar em todo o país à assistência aos 

menorescarentes e infratores da lei penal, fazendo com que os atendimentos a 

essas crianças e adolescentes fossem realizados separadamente dos atendimentos 

dos adultos.  

 

Assim, os visitantes de Casas de Detenção e das Cadeias das 
grandes cidades, no começo do século, tinham que assistir ao 
espetáculo da convivência de menores com adultos criminosos, o 
que fazia das cadeias verdadeiros laboratórios do crime e escolas 
para criminosos (PRIORE, 1996, p. 139). 

 

No entanto, como afirma Rizzini (2004), por ser mal planejado, o SAM não 

passava de um depósito de crianças que eram recolhidas nas ruas da cidade e 

mantidas em instituições educacionais que aplicavam como instrumento de 

educação, a correção, a coerção, a disciplina e os maus tratos. Pela sua má 

estruturação, em pouco tempo, o SAM passou a ser conhecido como a fábrica de 

criminosos e tendo o adulto tido passagem pelo instituto, o mesmo era rotulado e 

temido como bandido.  

 

                                                           
20 Paulo Nogueira Filho, foi diretor do SAM entre 1954 e 1956, deixou uma obra extensa intitulada 
Sangue, Corrupção e Vergonha: SAM (1956), sobre os desmandos que ocorriam no órgão e o relato 
de suas tentativas infrutíferas de debelar a corrupção que imperava em todos os níveis hierárquicos e 
os maus tratos infligidos aos menores assistidos Rizzini; Pilotti, (2011). 
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O SAM, no imaginário popular, alcançou uma fama tal que 
automaticamente nos remete à imagem de uma enorme estrutura cuja 
atuação representava mais uma ameaça à criança pobre do que 
propriamente proteção. “Escola do Crime”, “Fábrica de Criminosos”, 
“Sucursal do Inferno”, “Fábrica de Monstros Morais”, “SAM - Sem 
Amor ao Menor, são representações que o órgão adquiriu com o 
tempo, notadamente a partir da década de 1950 (RIZZINI; PILOTTI, 
2009, p. 266).  

 

Assim, como sua construção negativa, o SAM atuava de modo limitado, os 

atendimentos realizados às crianças e aos adolescentes se constituíam apenas pela 

triagem e internação, as quais eram encaminhadas pelo Juiz de Menores, conforme 

afirma Rizzini; Pilotti, (2009), no Rio de Janeiro, entre os anos de 1950 a 1953, 3.721 

menores foram internados no SAM, fato que configura a permanência do trato 

assistencialista que configurou a década de 1920, através de Mello Mattos. 

Em 1942, cria-se através da primeira dama, Darcy Vargas, a Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), que tem como principal objetivo, prestar assistência às 

famílias dos convocados para a II Guerra Mundial, sua prioridade era prestação de 

serviços à maternidade e à infância21.  

Portanto, a LBA se manteve por muitos anos, seus custos eram mantidos 

através de descontos salariais dos empregados, contribuições dos empregadores e 

colaboração das instituições privadas através de obras sociais22. Desse modo, tais 

ações e prestações de serviços oferecidos às comunidades foram características 

fundamentais do Governo Vargas, conforme Rizzini (2004). 

 

 

                                                           
21 Na década de 70 e principalmente na de 80, a LBA sofreu uma grande expansão, atingindo 68,2% 
dos municípios em 1980 e 90% destes em 1988 (Rizzini; Pilotti, 2011, p. 276). 

22 Em 1990, encerra-se a fase áurea da LBA que, a partir de 1991, tornou-se alvo de ataques da 
imprensa, das instituições que dependiam de seus recursos para atuarem e de diversos setores da 
sociedade. Símbolo da administração corrupta, em decorrência dos atos ilícitos da primeira dama e 
de seus comparsas, a insatisfação da sociedade com a gestão da presidente da fundação se agravou 
com as denúncias contra o próprio presidente da República, acusado de envolvimento m operações 
escusas com empresas privadas, através de órgãos da administração pública (Rizzini; Pilotti, 2011, p. 
276).  
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1.4  TEMPOS DE DITADURA MILITAR DE 1964 E A HISTÓRI A DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE  

 

Durante os anos de 1960 e 1970 o Brasil vivencia a Ditadura Militar23.Nesse 

período, o restabelecimento da ordem foi mantido como discurso. Ainda neste 

ínterim, o Estado amplia a sua intervenção na “questão do menor”, dessa forma, a 

partir de fortes críticas sobre a eficácia do seu funcionamento e os frequentes 

desvios de verbas do governo. O SAM é extinto em 1964 e em seu lugar, cria-se a 

Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM, 1965), por meio da Lei nº 

4.513/64, a FUNABEM tinha como objetivos: 

 

Formular e implantar a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, 
pelo estudo do problema e o planejamento de soluções; orientar a 
coordenação e a supervisão das instituições que executam esta 
política; assegurar a prioridade aos programas visando a integração 
do menor à comunidade, pela assistência à sua família e colocações 
em famílias substitutas; promover a criação de instituições para 
menores com características próximas àquelas que constituam o 
ambiente familiar, e adaptar a este objetivo as instituições existentes, 
de forma a que uma colocação de menor somente seja realizada por 
falta de instituições existentes, de forma a que uma colocação de 
menor somente seja realizada por falta de instituições ou por decisão 
judiciária; respeitar as necessidades de cada região do País, suas 
especificidades, encorajando as iniciativas locais, públicas ou 
privadas (CARVALHO, 2000, p. 186). 

 

Segundo Ribeiro (2004), a FUNABEM era uma entidade autônoma, tanto na 

esfera administrativa, quanto na esfera financeira, pensava-se assim devido a 

burocracia e a corrupção que tinha caracterizado o funcionalismo do SAM. Tendo 

ideias diferenciadas para o atendimento das crianças e dos adolescentes. Conforme 

afirma Rizzini; Pilotti, (2009), suas competências eram a realização de estudos, 

inquéritos e pesquisas para a execução dos seus objetivos; a promoção e a 

articulação das atividades das entidades públicas e privadas; a promoção e a 

formação de treinamentos de técnicos para trabalhar em suas instituições; 

                                                           
23 Ver Netto (1991), Ditadura e Serviço Social. 
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contribuições junto ao governo nos assuntos relacionados ao menor; fiscalização 

dos convênios firmados entre a FUNABEM e as entidades privadas; a fiscalização e 

o cumprimento da política de assistência ao menore a prestação da assistência 

técnica aos estados, municípios e entidades que a solicitarem.  

Contudo, a FUNABEM realizava um modelo assistencialista, herdou do SAM 

sua estrutura física e de pessoal, não conseguindo superar seu caráter autoritário e 

repressivo. 

No entanto, as mudanças sociais, em ritmo acelerado, impulsionaram um 

avassalador processo de urbanização que provocou um agravo nas questões sociais 

emergentes. Desse modo, a problemática da criança e do adolescente tornava-se 

cada vez mais complexa, a “marginalidade” tomava conta desses grupos sociais que 

sofriam pela não eficiência dos programas e projetos desenvolvidos pelo governo 

até o momento. O Brasil sofria as consequências da Ditadura Militar e durante 20 

anos não avançou na democracia do país, recuávamos no campo dos direitos 

sociais e para manter uma aparente normalidade foram criados dois documentos no 

campo da política da criança e do adolescente, foram eles: a Lei que criou a 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Lei 4.513 de 1/12/64) e o Código de 

Menores de 79 (Lei 6697 de 10/10/79). 

No ano de 1964 foi aprovada a Política Nacional do Bem Estar do Menor, seu 

principal objetivo era o atendimento ao menorabandonado e ao seu grupo familiar. 

Devido a esta política, criam-se a Fundação Estadual do Bem Estar do Menor 

(FEBEM), que foi definida como uma nova forma de atendimento às crianças e aos 

adolescentes pobres. 

 

O governo neste momento histórico caracterizava a população jovem 
como problema de segurança nacional, e direcionou o atendimento à 
mesma para outra modalidade de assistência. Neste modelo, 
profissionais foram contratados para realizarem atendimento 
interdisciplinar, procurando sanar as deficiências de saúde, formação 
de personalidade e adaptação à sociedade das crianças e suas 
famílias (RIZZINI; PILLOTI, 2009, p. 151).  
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Desse modo, a proposta estrutural, segundo o grupo de trabalho do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, (1971), com sentido interdisciplinar e pedagógico, se 

propôs oferecer às unidades da Funabem e das Febens:  

 

Tranquilidade para o trabalho dos técnicos e dos especialistas 
das várias modalidades profissionais. Para possibilitar isso, o 
mesmo GT recomendou que para essas unidadesfossem 
contratados inspetores de alunos, monitores ou atendentes 
jovens e vigorosos (com um mínimo de escolaridade), a 
presença de guarda permanente (reedição do sistema 
penitenciário), correlacionamento policial perfeito (o mesmo 
tratamento para menores e adultos), que houvesse 
compreensão política (para justificar a necessidade de 
isolamento das instituições totais) e, sobretudo, confiança 
social (para que não houvesse ingerência no que acontecia 
dentro dos muros das instituições) (IN: ANAIS DA X SEMANA 
DE ESTUDOS DO PROBLEMA DO MENOR, São Paulo, 1971, 
apud,http://www.abmp.org.br, 2012). 

 

Contudo, de acordo com Rizzini; Pilotti (2009), em 1979 depois de discussões 

entre as entidades de atendimento à criança e ao adolescentee o Estado, foi revista 

a legislação criada para intervir na problemática da criança e do adolescente e, em 

seu lugar criou-se um “Novo Código de Menores”, instituído pela Lei 6.697 de 1979. 

O “Novo Código” foi criado em um período de disputa política no auge da crise da 

Ditadura Militar, o mesmo representava os ideais dos militares e não correspondia 

aos interesses das forças políticas, da sociedade civil e nem das crianças e dos 

adolescentes, estes permaneciam sob tutela do Estado, internados em instituições 

ditas educacionais. O código tinha como objetivo a proteção e a vigilância das 

crianças e dos adolescentes em situação irregular.  

Porém, ainda no ano de 1979, o governo iniciou um movimento para 

diagnosticar o problema da criança e do adolescente, tentando detectar as falhas 

das políticas sociais implementadas, com o intuito de apenas revê-las. Naquele 

momento foi lançado o Projeto Diagnóstico Integrado Para Uma Nova Política do 

Bem-Estar do Menor. Os resultados mostraram a incapacidade das políticas em 

enfrentar a problemática do menor, as ações fragmentadas não permitiam a 

superação do problema e sim o seu agravamento. Através dos resultados dessas 
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pesquisas algumas práticas instituídas pelo Código de Menores foram utilizadas até 

o ano de 1989.  

 

1.5 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE CONSTITUÍDOS COMO SER ES 

HUMANOS SUJEITOS DE DIREITOS E DEVERES 

 

Com vestígios da Ditadura Militar e anseios de mudanças significativas no 

que se refere aos Projetos e Programas de atenção à infância brasileira, as décadas 

de 1970 e 1980 se caracterizaram, segundo Graciane (2009), pela criação de 

entidades não-governamentais, nas quais estavam presentes de forma mais nítida, 

as congregações católicas, definidas a partir de práticas assistenciais-filantrópicas, a 

terminação “criança e adolescente” ganha maior visibilidade no âmbito do Estado e 

principalmente da sociedade civil.  

 

Por iniciativa de D. Paulo Evaristo Arns, arcebispo da cidade de São 
Paulo, e apoiado por D. Luciano Mendes de Almeida, bispo auxiliar, da 
Região Episcopal Belém – zona Leste -, cria-se a “Pastoral do Menor”, 
em 1979, que seria a protagonista dessa articulação ecumênica, 
mobilizadora e fundamentalmente precursora da nova ordem na 
proteção da criança e do adolescente. Essa nova ordem privilegia dois 
eixos: os preventivos, com os Centros Educativos Comunitários e 
Creches Comunitárias etc., e os curativos, que iniciam um efetivo 
trabalho social-institucional junto à infância e adolescência nas ruas, 
com a nova pedagogia – a pedagogia de Rua (GRACIANE, 2009, p. 
263). 

 

Contudo, posteriormente, mais precisamente em 1985, criou-se através da 

mobilização popular o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR), esse movimento tinha como perspectiva animar os processos 

organizados com o apoio dos educadores sociais de rua, através de encontros 

regionais e nacionais. 
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O menino deixa de ser visto como feixe de carências e passa a ser 
percebido como sujeito de sua história e da história do seu povo, como 
um feixe de possibilidades abertas para o futuro. Agora se pergunta o 
que ele é, o que ele sabe, o que ele traz, e do que ele é 
capaz(COSTA, 1989,apud GRACIANE, 2009, p. 263). 

 

Dessa forma, tanto a Pastoral do Menor quanto o Movimento Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua, favoreceram a criação de um movimento social em 

favor dos direitos da criança e do adolescente, que trouxe consequências favoráveis 

tais como: o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira de 1988, bem como a 

elaboração e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)24, aprovado 

pela Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990 passando a vigorar em 14 de outubro de 

1990, sendo esta a primeira lei aprovada de acordo com a Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança, regulamentada nos artigos 227 e 228. 

 

art.227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
ecomunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.  

art. 228 – São plenamente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às normas da legislação especial (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL de 1988, Artigos 227 e 228). 

 

Devido a essa nova legislação e ao caráter humanitário que a embala foi 

criada uma nova proposta na qual a criança e o adolescente passaram a ser 

considerados seres humanos sujeitos de direitos, prioridade absoluta da família, 

sociedade e estado.  

                                                           
24 “O Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidando o espírito da Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, configura as crianças e adolescentes Omo sujeitos de direitos, considerada sua 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, rechaçando as formulações de ‘incapacidade 
social’ que na prática lhes nega os direitos fundamentais, ou o conceito de ‘situação irregular’ que 
fomenta a exclusão e a separação da categoria dos ‘menores’” (MELLO, 1999, apud, RIBEIRO, 2009, 
p.57). 
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Desse modo, conforme descreve o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE, 2006), em comemoração aos 16 anos da publicação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente a Secretária Especial dos Direitos Humanos 

(SEDH), por meio da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (SPDCA), em conjunto com o Conanda e o apoio do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), sistematizaram e organizaram a proposta do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Contudo, oSINASE constitui-se de uma política pública destinada ao 

adolescente25 autor de ato infracional, sua implementação objetiva o 

desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos 

humanos, defendendo a ideia do alinhamento conceitual, estratégico e operacional 

estruturadas em bases éticas e pedagógicas. 

 

É preciso que haja uma sociedade que queira ouvir estes apelos e 
promover recursos para a reintegração interna e social dos 
indivíduos. Existem alguns, infelizmente, irrecuperáveis que 
necessitam ser retirados da sociedade. Outros necessitam responder 
por suas transgressões e muitos se cristalizam nos seus desvios por 
falta de oportunidades, e pelo desejo inconsciente que a sociedade 
tem, de que esses jovens problemáticos morram (LEVISKY, 
1998,apud RIBEIRO, 2009, p.52). 

 

Assim, tendo em vista a necessidade de se constituir parâmetros mais 

objetivos e ações mais justas frente à aplicação das medidas socioeducativas, o 

SINASE vêm na perspectiva de reafirmar as diretrizes propostas pelo ECA, 

respeitando assim, sua natureza pedagógica, oferecendo ferramentas objetivas e 

estruturais aos  gestores, sociedade civil e trabalhadores da área, visto que, a 

problemática do adolescente em conflito com a lei ainda é vista como um desafio, 

que se expressa de modo exacerbado. Assim, daremos continuidade ao debate 

acerca das propostas de atendimento ao adolescente em conflito com a lei ofertada 

                                                           
25 Ariès afirma que o sentido de adolescência que utilizamos atualmente significa não ser, mas 
dependente, ter a infância para trás e a maturidade pela frente (cf. ARIÈS, 1978 apud RIBEIRO, 
2009, p. 43).  
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pelo SINASE no próximo capítulo e posteriormente levantaremos e discutiremos os 

resultados da pesquisa realizada no CSE com os agentes socioeducativos. 

 

2. AVANÇOS E DESAFIOS NO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE  EM 
CONFLITO COM A LEI  

 

2.1  O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE: UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO 

 

No Brasil, conforme o SINASE (2006), o período denominado de adolescência 

é considerado determinante para a construção social do ser humano. Aspectos 

culturais, sociais, econômicos e históricos assim como a subjetividade do ser em 

desenvolvimento, tornam-se decisivos na composição do que chamamos de 

adolescência. Portanto, para que os seres humanos que se encontram nesta fase da 

vida se desenvolvam é essencial oferecer condições sociais adequadas, garantindo 

os direitos a elas atribuídos.   

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA (Lei Nº 8.069 de 1990) possibilitaram o surgimento de uma nova política de 

atendimento aos direitos das crianças e dos adolescentes. De acordo com o 

Estatuto, o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal 

(art. 103), praticada por criança ou adolescente, ficando a criança sujeita às medidas 

de proteção (art. 101 a 105) e o adolescente, ao cumprimento de medidas 

socioeducativas (art. 112) e a outras modalidades de atendimento socioeducativo, 

seja eles atendimento inicial, internação provisória ou programa de egressos da 

internação. 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente a medida de internação só 

poderá ser aplicada quando “tratar-se de ato infracional cometido mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa” (ECA, art. 122) . 

Assim, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE foi 

criado para regulamentar à execução das medidas socioeducativas através da 



33 

 

Resolução N.º 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, regulamentado pela Lei Nº 12.594/2012. 

No entanto, dentro dessa perspectiva busca-se desenvolver este estudo, 

entendendo e considerando que no Brasil o controle público sob as políticas sociais 

e a garantia de direito ocorre pela via do (des) controle da pobreza, na qual 

visualiza-se como resultados a insuficiência, a escassez e a inoperância de um 

Estado que se omite frente aos problemas sociais, não oferecendo a criança e ao 

adolescente, meios para que esses usufruam de uma vida digna.  

Desse modo, o que é notado é a imposição das medidas socioeducativas 

como forma de oferecer a esses adolescentes (a) “proteção versus (a) punição”, na 

qual a mais perversa é a internação de adolescentes em estabelecimentos 

educacionais, nestes termos, se tenta promover a justiça por meio da injustiça 

social. 

Assim, é a partir desse processo coercitivo, repressivo e punitivo que 

infelizmente, as medidas socioeducativas se materializam, e é a partir dessa 

conjuntura histórica social que este estudo foi desenvolvido, partindo da experiência 

acadêmica nesse tema de uma profissional de Serviço Social que se tornou militante 

na área em defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente, de uma 

pesquisadora que não se omitiu a nada para que este estudo fosse realizado, e de 

um ser humano que tem sede de justiça social, que procura através dos estudos 

nessa temática, estratégias mais justas e menos desumanas, para aqueles 

considerados invisíveis. 

 Para efeito desse estudo, considerou-se o Centro Socioeducativo Edson Mota 

(CSE), unidade de Execução de Medida Socioeducativa de Privação de Liberdade 

ao Adolescente em Conflito com a Lei, gerenciada pelo Governo do Estado da 

Paraíba, através da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente 

(FUNDAC), localizado no bairro de Mangabeira VIII, em João Pessoa– PB. 

O CSE foi recentemente inaugurado pelo governo do Estado da Paraíba,conta 

com dormitórios coletivos e individuais, bloco de acolhimento e de medidas protetivas, 

bloco de atividades educacionais, refeitório, auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, 

minicampo de futebol, salas de aula e oficinas, espaço para múltiplas atividades e para 
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atendimento de saúde e jurídico. Embora sua capacidade seja para a internação de 

89 adolescentes, durante o período em que a pesquisa foi realizada na referida 

instituição, os números variaram26 em torno de 185adolescentes internos, conforme 

relato dos agentes socioeducativos a unidade conta com aproximadamente 18 

agentes sociais por plantão, desse modo: 

 

Deve-se observar o número de até quarenta adolescentes em cada 
unidade de atendimento, conforme determinação da Resolução de nº 
46/96 do CONANDA, sendo constituída de espaços residenciais 
(módulos) com capacidade não superior a quinze. E em caso de 
existência de mais de uma unidade no mesmo terreno estas não 
ultrapassarão a noventa adolescentes na sua totalidade (SINASE, 
2006, p. 69). 

 

Considerando essa superlotação, destaca-se que noCSE, existe um número 

elevado de adolescentes internos advindos da cidade de Santa Rita – PB, região 

metropolitana, conforme o ECA, em seu art. 124,São direitos do adolescente privado 

de liberdade, entre outros os seguintes: VI – permanecer internado na mesma 

localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis. Fato 

que caracteriza o número elevado de adolescentes internos advindos da grande 

João Pessoa - PB.  

Quanto aosíndices de reincidência27nota-seque estes se expressamde modo 

significativo, especialmente quando nos referimos àqueles que estão ou já passaram 

pelo regime provisório, desse modo, o adolescente é internado e fica na instituição 

por um período mínimo de quarenta e cinco dias. Ao sair não conta com um 

acompanhamento de uma equipe profissional e acaba voltando à práticade outros 

atos infracionais e consequentemente retorna à instituição. 

Considera-se como fatores essenciais para o retorno desses adolescentes a 

instituição aspectos tais como: a situação socioeconômica familiar do adolescente, o 

intenso envolvimento com o tráfico de drogas, a falta de oportunidades educacionais 

e profissionais, a falta de tratamento para dependência química,dentre outros. 

                                                           

26 Dados referentes ao mês de Setembro de 2014, oferecidos pelos agentes socioeducativos do CSE. 

27 Ver Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba (2015-2024). 
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Sob essa perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

compreende em seu art. 124 que são direitos dos adolescentes privados de 

liberdade, entre outros os seguintes:    

 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério 
Público;II - peticionar diretamente a qualquer autoridade;III - avistar-
se reservadamente com seu defensor;IV - ser informado de sua 
situação processual, sempre que solicitada;V - ser tratado com 
respeito e dignidade;VI - permanecer internado na mesma localidade 
ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou 
responsável;VII - receber visitas, ao menos, semanalmente;VIII - 
corresponder-se com seus familiares e amigos;IX - ter acesso aos 
objetos necessários à higiene e asseio pessoal;X - habitar 
alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;XI - 
receber escolarização e profissionalização;XII - realizar atividades 
culturais, esportivas e de lazer:XIII - ter acesso aos meios de 
comunicação social;XIV - receber assistência religiosa, segundo a 
sua crença, e desde que assim o deseje;XV - manter a posse de 
seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, 
recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder 
da entidade;XVI - receber, quando de sua desinternação, os 
documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. 

 

Desse modo, a partir dos direitos elencados acima, dar-se a continuidade a 

esse estudo, consequentemente será visualizado a relação dos agentes 

socioeducativos com os adolescentes e o que é previsto em lei no tocante a esse 

público, tendo como base o ECA e o SINASE, observando e tentando compreender 

o que de fato é concepção e operacionalização no atendimento dos adolescentes 

em conflito com a lei. 
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2.2 A RELAÇÃO SOCIAL ENTRE AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E OS 

ADOLESCENTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

A relação social dos adolescentes em uma instituiçãototal28 se faz 

necessariamente pela submissão e pelo enfrentamento, entre eles e os agentes 

socioeducativos, dando a possibilidade de organizarem grandes grupos ou 

subgrupos, as quais Turner denomina de communitas,sendo um dos fenômenos que 

irrompem nas situações de liminariedade como expressão daquela “mistura de 

submissão e santidade, de homogeneidade e camaradagem” (TURNER, 1974, 

apud, RIBEIRO, 2009, p.67). 

A vivência em uma instituição total pode proporcionar e possibilitar, aos 

adolescentes internos e aos agentes socioeducativos, a formação de relações 

sociais verticais (de adolescente interno para adolescente interno) e horizontais (de 

agente socioeducativopara adolescente interno). Como também relações de 

negócios (venda ou troca de objetos), são os denominados jogos de poderes que se 

expressam tanto nas agressões físicas como nas agressões verbais.  

Contudo, observa-se que aspectos referentes à disciplina, comportamento, 

controle, regras e normas, ou seja, medidas impostas pela instituição, muitas vezes 

não são respeitadas pelos adolescentes29.  

Desse modo, os adolescentes acabam criando entre eles suas próprias leis, 

regras, medidas e condutas, fato que se caracteriza na maneira dos adolescentes 

internos se organizarem, arrumarem seus quartos, seus objetos pessoais, na ordem 

das cadeiras em sala de aula, na participação das oficinas pedagógicas e 

profissionalizantes, nas atividades educativas, na forma de reportar-se ao corpo 

técnico, como também no modo de absorver e executar os direitos e deveres 

propostos pela instituição. 

                                                           

28 Instituição Total pode ser definida como: “um local de residência e trabalho onde um grande 
número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada” (GOFFMAN, 
1982, apud RIBEIRO, 2009, p.73). 

29 Fatos observados pela pesquisadora durante estágio I e II na instituição. 
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Nessa perspectiva, observa-se que tanto a comunidade externa (sociedade 

civil) quanto à comunidade interna (agentes socioeducativos) participam desse 

processo de internação dos adolescentes em conflito com a lei e podem entender a 

privação de liberdade como algo negativo ou positivo.  Negativo, no tocante, a não 

credibilidade da reinserção/ (res) socialização desses adolescentes privados de 

liberdade ao retorno em sociedade, positivo quando esses consideram a internação 

em estabelecimento educacional como “transformador”, na qual acontecerão 

mudanças significativas e representativas que afetarão a relação social do 

socioeducando. 

 

Subentende-se que, ao adentrar no estabelecimento educacional, o 
adolescente tem plena consciência de que é por todos tido como um 
“desacreditado”, significando que tem um estigma evidente, ou seja, 
tem seu processo e a medida que deve cumprir, diferentemente das 
suas passagens anteriores em abrigos provisórios (GOFFMAN, 
1982, apud, RIBEIRO 2009, p.61). 

 

Assim, considerando-se o processo de internação e suas consequências 

vemos que Goffman (1998), destaca que existem três tipos de estigmas30 

diferenciados: o primeiro faz relevância às várias deformidades físicas, o segundo a 

culpa de caráter individual e o terceiro são os estigmas transmitidos através da 

linguagem. Contudo, observa-se que o indivíduo estigmatizado revela seus 

posicionamentos através da fala, costumes e aparência, há momentos que percebe 

essa estigmatização ou há momentos que não a têm noção, admitindo-se ser 

“normal”. Desse modo, o mesmo pode não se sentir arrependido, ou pode perceber 

que se dedicando poderá manipular sua condição de estigmatizado. 

 
                                                           

30 Segundo Goffman (1998), o termo estigma, criado pelos gregos, faz menção aos sinais corporais 
marcados por cortes e fogos no corpo, evidenciando sinais e expressões caracterizadas por 
desenhos ou formas. Atualmente observa-se que o termo ainda é utilizado de maneira semelhante, 
notamos essa característica em relação às tatuagens utilizada como simbologia, marcas e 
evidências, possuindo valor econômico na relação social. Sendo esta analisada como atributo e 
estereótipo individual e coletivo possuindo na maioria das vezes, caráter preconceituoso e 
discriminatório.  
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Sentiremos que o individuo estigmatizado ou é muito agressivo ou 
émuito tímido e que, em ambos os casos, está pronto a ler 
significados não intencionais em nossas ações. Nos próprios 
podemos sentir que, se mostramos sensibilidade e interesse direitos 
por sua situação, estamos nos excedendo, ou que se, na realidade, 
esquecemos que ele tem um defeito, far-lhe-emos, provavelmente, 
exigências impossíveis de serem cumpridas ou, inadvertidamente, 
depreciaremos seus companheiros de sofrimento (GOFFMAN, 1998, 
p.27). 

 

Considerando os estigmas ocasionados durante e após o processo de 

internação em uma instituição educacional, observa-se que por muitas vezes o 

comportamento dos adolescentes internos se difere na presença dos agentes 

socioeducativosda instituição, fato que pode ser entendido quando observa-se que 

aquela é uma instituição total, que nela as regras devem ser cumpridas afinal o que 

se almeja é a (res) socialização do indivíduo. 

 

O que se preocupa reconstituir nessa técnica de correção, não é 
tanto o sujeito de direito, que se encontra preso nos interesses 
fundamentais do pacto social; é o sujeito obediente, o indivíduo 
sujeito a hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se exerce 
continuamente sobre ele e em torno dele, e que deve deixar 
funcionar automaticamente nele (FOUCAULT, 1993, apud, RIBEIRO, 
2009, p.174). 

 

Desse modo, observa-se que o indivíduo estigmatizado acaba se sentindo 

inseguro, ameaçado, com relação à maneira com que os chamados “normais” o 

identificam. Nessa perspectiva, ocorre às articulações nas quais são criadas as 

estratégias de sobrevivência. 

 

Esse desagrado em se expor pode ser aumentado por estranhos que 
se sentem livres para entabular conversas as quais expressam o que 
ela considera uma curiosidade mórbida sobre a sua condição, ou 
quando eles oferecem uma ajuda que não é necessária ou não é 
desejada (GOFFMAN, 1998, p. 26). 
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Contudo, Goffman (1998) revela que existem um conjunto de indivíduos entre 

os quais os estigmatizados podem esperar algum apoio, são eles: aqueles que 

compartilham seu estigma e, em virtude disso são definidos e se definem como seus 

iguais, são exemplos desse conjunto as namoradas, as esposas e as companheiras 

dos adolescentes internos, o segundo denomina-se como aqueles compostos pelos 

que são normais, mas cuja situação especial levou a privar intimamente da vida 

secreta do indivíduo estigmatizado e a simpatizar com ela, gozam, ao mesmo 

tempo, de “uma aceitação”, uma pertinência cortês ao clã. São exemplos desse 

conjunto :as avós, os avôs, as mães e os pais dos adolescentes internos. 

Desse modo, conforme descreve Goffman “assim, surge no estigma à 

sensação de não saber aquilo que os outros estão “realmente” pensando dele” 

(GOFFMAN, 1998, p.23). 

 Nessa perspectiva os adolescentes internos denominados de seres 

estigmatizados, não sabem o que os ditos “normais” (agentes socioeducativos), 

pensam e acham sobre eles, como também observa-se que agentes 

socioeducativos, não do mesmo modo, também se tornamestigmatizados. 

Característica que se afirma quando os agentes socioeducativossão visualizados de 

maneira diferenciada pelos adolescentes internos, formando-se, assim, um grupo 

social. 

O que se sabe é que os membros de uma categoria de estigma 
particular tendem a reunir-se em pequenos grupos sociais cujos 
membros derivam todos da mesma categoria, estando esses 
próprios grupos sujeitos a uma organização que os engloba em 
maior ou menor medida. E observa-se também que quando ocorre 
que um membro da categoria entra em contato com outro, ambos 
podem dispor-se a modificar o seu trato mútuo devido à crença de 
que pertencem ao mesmo “grupo” (GOFFMAN, 1998, p.32-33).   

 

No entanto, é relevante pensar que a internação em estabelecimento 

educacional é precária e desumana, não possui critérios de construção, educação 

nem o de (re) inserção social. Conta-se com políticas públicas insuficientes, técnicos 

incapacitados no tratar da problemática criança e adolescente. Desse modo, é 

fundamental concordar com Foucault quando este descreve que; “já se sabia que a 

prisão não transforma ninguém e que, de certo modo, ela até contribui para o 
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aumento da periculosidade do detento, pois fabricava novos crimes e afundava cada 

vez mais os internos na criminalidade” (FOUCAULT, 1982, apud, RIBEIRO, 2009, 

p.70). 

2.3 OS DESAFIOS NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E À REINSERÇÃO  

SOCIAL  DOS ADOLESCENTES 

 

Segundo o Mapa da violência de 2010, entre 1997 e 2007, 512 mil vidas 

foram perdidas por homicídios no Brasil. Apesar das quedas das taxas de homicídio 

detectadas a partir de 2004, no ano de 2007 foram registrados mais de 47,7 mil 

homicídios no país, o que representa 131 mortes por dia.  

Dados sobre o cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil (SDH/PR 

2012; Censo SUAS/MDS, 2012) apontam que o número de jovens cumprindo 

medidas em 2011 era de 107.670, sendo 19.595 em meio fechado e 88.075 em 

meio aberto. Tratando do meio fechado, em relação ao perfil desses jovens, a média 

de idade é de 16,7 anos, sendo que a maioria (31%) tem 17 anos, seguido de 16 

anos (21%) e 18 anos (20%) (CNJ, 2012). 

A finalidade das medidas socioeducativas é a de (res) socializar o 

adolescente em conflito com a lei, por meio de ações que reeduquem e incentivem o 

afastamento dos adolescentes na prática de atos infracionais. Desse modo, é notório 

a fragilização no atendimento das medidas socioeducativas por diversas razões e 

fatores, vale salientar que muito se avançou, porém ainda existem percentuais 

elevados acerca da reincidência e da mortalidade daqueles adolescentes que já 

passaram pelo sistema socioeducativo. 

Conforme o Programa de Proteção a crianças e Adolescente Ameaçados de 

Morte (PPCAAM, 2003), o adolescente em conflito com a lei, em sua maioria, sofre a 

ausência de vínculos familiares e comunitários que correspondam a determinadas 

expectativas de convívio social. São sujeitos que se encontram em uma situação de 

ruptura com o que lhe é posto e no limite das violações de direito sofridas e 

produzidas.  
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Todavia, Cyrulnik (2004),afirma que quando a família se desmancha e o meio 

socialnada tem a oferecer, a criança se adapta a esse meioinsensato mendigando, 

roubando e às vezes seprostituindo. Os fatores de adaptação não são fatoresde 

resiliência, pois permitem uma sobrevivênciaimediata, mas detêm os 

desenvolvimentos e, muitas vezes, preparam uma cascata de provações. 

No entanto, quando neste estudo nos referirmos à família, pensamos 

naquelas em condições de vulnerabilidade e risco social, as quais muitas vezes não 

possuem as condições mínimas de subsistência humana, do ponto de vista ideal-

legal, no Brasil, não se oferece condições adequadas para que as famílias pobres 

cuidem e eduquem seus filhos, a efetivação desse corolário não passa de ações 

imediatas, fragmentadas e locais, faz-se muito uso de estratégias assistencialistas, 

visualizadas na implantação das Políticas de Transferência de Renda. 

No entanto, devido a esses condicionantes sociais, que não são supridos 

pelas Políticas de Transferência de Renda, surgem problemas, tais como: a 

inexistência de renda mínima para a sobrevivência humana, a frágil afetividade entre 

os membros da família, a violência e violação, a exploração sexual, o trabalho 

infantil, o tráfico e o consumo de drogas, o desinteresse pela escola, dentre outros 

aspectos econômicos e sociais que acabam influenciando adolescentes a buscarem 

na rua as condições para suprir suas necessidades e muitas vezes as (das)suas 

famílias. 

Desse modo, o adolescente acaba entrando na “marginalidade”, tornando-se 

um infrator da lei, fazendo com que suas entradas e saídas no sistema 

socioeducativo e consequentemente no sistema prisional, seja considerada como 

um ciclo vicioso, muitas vezes observado como irrecuperável tornando-se uma 

ameaça para a sociedade civil. 

Contudo, o PPCAAM (2003), destaca que a participação da família31 é peça 

essencial no sucesso da proteção de crianças e adolescentes, principalmente 

                                                           

31 “A família é compreendida como um grupo de pessoas com laços de consanguinidade, de aliança, 
de afinidade, de afetividade ou de solidariedade, cujos vínculos circunscrevem obrigações recíprocas, 
organizadas em torno de relações de geração e de gênero. Arranjos familiares diversos devem ser 
respeitados e reconhecidos como potencialmente capazes de realizar as funções de proteção e de 
socialização de suas crianças e adolescentes” (Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
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considerando que muitos desses se encontram em núcleos familiares fragilizados. 

De outro modo, é fundamental que a família possa ser vista além da sua condição 

de elemento de controle social nasociedade moderna e seja interpretada como 

modelo, estrutura ou forma, apresentada como uma dimensão viva que deve 

interagir diretamente na construçãodas ações que permitam garantir a convivência 

familiar. 

Decorrente de tal afirmação, observa-se que a família se torna responsável 

pela socialização e pela transmissão de valores, crenças e costumes dos indivíduos, 

contudo, como afirma Priore (1996), fatores como urbanização, migração, 

modernização e meios de comunicação, geraram uma “desagregação” da família 

monogâmica, desse modo, a família foi perdendo suas funções básicas, tais como, a 

de proteção e a de educação. 

Diante do que foi colocado, consequentemente será visualizado o terceiro 

capítulo desse estudo,no qual irá ser discutida a metodologia da pesquisa e 

posteriormente a apresentação e a interpretação dos dados da pesquisa realizada 

no CSE. 

 

3.0 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa foi realizada no Centro socioeducativo Edson Mota (CSE), 

unidade de Execução de Medida Socioeducativa de Privação de Liberdade ao 

Adolescente em Conflito com a Lei, gerenciada pelo Governo do Estado, através da 

Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (FUNDAC), localizada 

no bairro de Mangabeira VIII, na cidade de João Pessoa, Paraíba - PB.  

                                                                                                                                                                                     

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 2006, apudPPCAAM, 
2010, p. 56). 



43 

 

A população pesquisada constitui-se de dez32 agentes socioeducativos que 

executam suas atividades laborais no Centro socioeducativo Edson Mota (CSE), que 

aceitaram livremente participar, através do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). Desse modo, os procedimentos adotados foram: entrevistas 

estruturadas, semi estruturadas e observações. 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica33, exploratória34, explicativa35 com 

abordagem quantitativa e qualitativa na qual utilizaremos o método etnográfico, 

descritivo por excelência. Segundo Severino (2007), trata-se de um mergulho no 

microssocial, olhado com uma lente de aumento.  

Nesse estudo, utilizou-se a técnica da análise da enunciação adotada por 

Bardin (2002), na qual destaca que esta é parte de uma concepção de discurso 

como palavra em ato, na qual, considera-se a produção da palavra como um 

processo, ou seja, trata-se, de um discurso dinâmico e não estático que se 

apresenta como uma sucessão de transformações do pensamento, na qual utiliza-se 

da entrevista em sua totalidade. 

ConformeBardin (2002), a análise da enunciação considera nas entrevistas a 

produção da palavra que se estabelece pelos três pólos de um discurso, são eles: 

locutor, objeto do discurso e interlocutor que se apoiam em três níveis de 

aproximação, são eles: estruturas formais gramaticais, arranjo do discurso e 

elementos formais atípicos. No entanto, vale destacar que a concepção da 

comunicação como processo e o desvio das estruturas e dos elementos formais são 

                                                           

32 O universo da pesquisa constitui-se de 54 agentes socioeducativos divididos em três plantões (24 
por 72 horas), dados referentes ao mês de Setembro de 2014, oferecidos pelos agentes 
socioeducativos do CSE. 

33 A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. utiliza-se de dados 
ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).  

34 A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, 
delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. Na 
verdade ela é uma preparação para a pesquisa explicativa (SEVERINO, 2007, p. 123).  

35 A pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca 
identificar suas causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja através 
da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos (SEVERINO, 2007, p. 123).   
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duas grandes características que diferenciam a análise da enunciação de outras 

técnicas de análise de conteúdo.  

Desse modo, Bardin (2002), destaca que para uma melhor compreensão e 

interpretação do discurso através da análise de enunciação é preciso que se 

busquem indicadores preciosos, segundo autora, esses indicadores preciosos são 

possíveis de se encontrar nas entrevistas semi estruturadas, sua organização deve 

ser trabalhada com uma amostragem restrita, na qual se deveconduzir a uma 

transcrição. 

A análise e interpretação dos dados resultantes dessa pesquisa foram 

decorrentes de uma análise detalhada, na qual se considerou aspectos como idade, 

profissionalização, renda familiar, dentre outros aspectos que deram subsídio para 

uma compreensãoda temática que este estudo trata. 

Nesse sentido, ressalta-se que esta pesquisa não preza apenaspela 

quantificação de dados, e sim pela sua qualificação, no entanto alguns dados 

numéricos precisam ser destacados para que se tenha um melhor entendimento e 

aperfeiçoamento sobre os fatos.  

 

3.2 CARACTERÍSTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS DOS AGENTES 

SOCIOEDUCATIVOS NO CSE 

 

Os dados apresentados no gráfico 01 revelam que (30%) dos agentes 

entrevistados tinham 30 anos, (20%) tinham 36 anos, (20%) tinham 35 anos, (10%) 

tinham 52 anos, (10%) tinham 45 anos e (10%) tinham 34 anos de idade. 
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Gráfico 01: Faixa Etária dos Agentes socioeducativos 

 

Fonte: Primária, 2014. 

 

No que concerne à Raça dos agentes socioeducativos, conforme o gráfico 02, 

(50%) dos agentes entrevistados se auto declararam como pardos, (30%) como 

brancos, (10%) como negro, (10%) se auto declaram como amarelo, indígena teve 

um percentual de (00%). Neste item,utiliza-se o conceito de raça adotado pelo 

antropólogo Roberto DAMATTA (1990), o mesmo aponta que a originalidade do 

modelo racial brasileiro foi dada pelo sistema escravista português e que foi apoiado 

numa sociedade altamente hierarquizada onde as pessoas de diferentes raças 

puderam se relacionar entre si.  
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Gráfico 02: Raça dos Agentes socioeducativos 

 

Fonte: Primária, 2014. 

  

Quanto à instrução escolar dos agentes socioeducativos, conforme a tabela 

01, (50%) do universo pesquisado possui o Ensino Médio Completo, (30%) o Ensino 

Fundamental Completo, (10%) o Ensino Fundamental Incompleto, (10%) o Ensino 

Médio Incompleto, os demais indicadores pontuaram com (00%). 

 

Tabela 01: Instrução Escolar dos agentes socioeducativos 

INSTRUÇÃO ESCOLAR  Nº DE AGENTES  % 
Não Alfabetizado  00   00% 
Alfabetizado  00   00% 
Ensino Fundamental Incompleto  01   10% 
Ensino Fundamental Completo  03   30% 
Ensino Médio Incompleto 01   10% 
Ensino Médio Completo  05   50% 
Ensino Superior Incompleto 00   00% 
Ensino Superior Completo 00   00% 

Total 10   100% 

Fonte: Primária, 2014. 
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No que se refere a cursos de especialização, qualificação e aperfeiçoamento, 

(80%) dos agentes socioeducativos do CSE afirmaram que possui algum desses 

cursos, (20%) afirmaram que não possuem tais cursos.Conforme o SINASE, investir 

na capacitação introdutória e contínua de todos os envolvidos no atendimento 

socioeducativo é primordial para o atendimento socioeducativo, dando ênfase a 

partir do diagnóstico das potencialidades e dificuldades da equipe institucional 

considerando as competências específicas e complementares de cada indivíduo.  

 

              Gráfico 03: Cursos de Especialização, Qualificação ou Aperfeiçoamento 

 

               Fonte: Primária, 2014. 

 

Levando em consideração os dados relativos ao período em que os agentes 

socioeducativos trabalham na instituição, conforme a tabela 02, (50%) afirmaram 

que trabalham na unidade há um ano e onze meses, outros (50%) revelam que 

trabalham na unidade há quatro anos ou mais, as demais assertivas pontuaram 

(00%). 
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Tabela 02: Período de trabalho no CSE 

PERÍODO NA INSTITUIÇÃO   Nº DE AGENTES  % 
01 Ano e 11 Meses  05   50% 
02 Anos e 11 Meses  00   00% 
03 Anos e 11 Meses  00   00% 
04 Anos ou Mais  05   50% 
Total 10   100% 

Fonte: Primária, 2014. 

 

 Os dados apresentados na tabela 03 revelam que (100%) dos agentes 

entrevistados são terceirizados, os demais itens pontuaram (00%). Nesse item vale 

ressaltar conforme relato dos socioeducadores que todos são contratados por uma 

empresa privada de segurança da cidade de João Pessoa – PB como vigias, onde 

recebem mensalmente o valor de um salario mínimo vigente, sem direito a 

insalubridade e risco de vida, o reflexo desse tipo de vínculo empregatício reflete 

diretamente no atendimento da medida socioeducativa de internação, fazendo com 

que tal política de atendimento não surta o efeito esperado. 

 

Tabela 03: Tipo de vínculo empregatício  

VÍNCULO EMPREGATÍCIO   Nº DE AGENTES  % 
Pro tempore  00   00% 
Concursado  00   00% 
Terceirizado   10   100% 
Contratado  00   00% 
Prestador de Serviço  00   00% 
Cargo Comissionado  00   00% 
Total 10   100% 

Fonte: Primária, 2014. 

 

 Quando perguntado sobre outros vínculos empregatícios (90%) dos 

entrevistados afirmaram que desenvolvem suas atividades laborais apenas no CSE 

e (10%) revelaram ter outro vínculo empregatício. 
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Gráfico 04: Outros vínculos empregatícios  

 

               Fonte: Primária, 2014. 

 

Considerando os dados relativos à renda familiar36dos entrevistados, 

conforme a tabela 04, (90%) afirmaram que recebe mensalmente um salário mínimo, 

(10%) possuem renda mensal de três salários mínimos, os demais itens obtiveram 

um percentual de (00%).  

 

 

 

 

 

                                                           

36 Em 2011, o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais 
de idade, ocupadas e com rendimento, cresceu 8,3% em relação a 2009, passando de R$ 1.242,00 
para R$ 1.345,00. Todas as grandes regiões tiveram aumento: Norte (7,7%; R$ 1.100,00), Nordeste 
(10,7%; R$ 910,00), Sudeste (7,9%; R$ 1.522,00), Sul (4,0%; R$ 1.461,00) e Centro-Oeste (10,6%; 
R$ 1.624,00). (Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2222&id_pagina=1, 
acesso 18/01/2015). 
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Tabela 04: Renda Mensal 

RENDA MENSAL  Nº DE AGENTES % 
01 Salário Mínimo  09 90% 
02 Salários Mínimos  00 00% 
03 Salários Mínimos  01 10% 
04 Salários Mínimos  00 00% 
Total  10 100% 

Fonte: Primária, 2014. 

 

Diante da tabela 05, no que se refere à avaliação sobre os Direitos humanos, 

(50%) dos entrevistados avaliam os Direitos Humanos como bom, outros (50%) 

avaliam como regular, os demais itens pontuaram (00%). Conforme destaca o 

SINASE, as atribuições dos socioeducadores deverão considerar o profissional que 

desenvolva tanto tarefas relativas à preservação da integridade física e psicológica 

dos adolescentes e dos funcionários quanto às atividades pedagógicas.  

 

Tabela 05: Avaliação sobre os Direitos Humanos da Criança e do Adolescente 

AVALIAÇÃO DOS D. H.  Nº DE AGENTES % 
Bom  05 50% 
Ruim  00 00% 
Regular  05 50% 
Péssimo  00 00% 
Ótimo  00 00% 
Total  10 100% 

Fonte: Primária, 2014. 
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3.3  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS  

 

Conforme o quadro 01 observa-se que (60%) dos agentes socioeducativos 

relatam que trabalha no CSE por que gostam, outros (40%) revelam que trabalham 

no CSE, pois precisam do emprego, tal levantamento pode ser confrontado com o 

SINASE, quando o mesmo coloca que se faz necessário assegurar que os 

profissionais recrutados ou selecionados sejam vocacionados e estejam preparados 

para enfrentar e resolver as situações críticas. 

 

Quadro 01: Motivos de trabalhar no CSE. 

Fonte: Primária, 2014. 

 

No que se refere à satisfação com o trabalho, conforme o quadro 02, (80%) 

dos socioeducadores entrevistados afirmaramestarem satisfeitos com o emprego, 

outros (20%) relataram insatisfação. 

Categorias  Subcategorias  Exemplos Evocadores  

“Eu sempre gostei dessa área, 

tinha sonho de ser policial, [...] 

estou aqui porque gosto”. 05 

Por gostar 

“Porque gosto da profissão [...] 

porque já era comissário da 

criança e do adolescente”. 01 

 

06 

“A necessidade de estar 

empregado”. 04  

 

 

 

Trabalho 

 

Necessidade 

“Para ter uma renda [...] ter 

minha situação de vida”. 06 

 

04 
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Quadro 02: Satisfação com o trabalho. 

Fonte: Primária, 2014. 

 

Conforme o quadro 03, no que se refere ao entendimento sobre os Direitos 

Humanos, (50%) dos entrevistados entendem os Direitos Humanos como uma ajuda 

pra os necessitados, (40%) descrevem os Direitos Humanos como algo que veio 

para defender o indivíduo, outros (10%) revela que os Direitos Humanos atuam com 

muita defesa. Nesse sentido vale destacar que  

 

Em nossa sociedade a adolescência é considerada momento crucial 
do desenvolvimento humano, da constituição do sujeito em seu meio 
social e da construção de sua subjetividade. As relações sociais, 
culturais, históricas e econômicas da sociedade, estabelecidas 
dentro de um determinado contexto, são decisivas na constituição da 
adolescência. Portanto, para o pleno desenvolvimento das pessoas 
que se encontram nessa fase da vida, é essencial que sejam 
fornecidas condições sociais adequadas à consecução de todos os 
direitos a elas atribuídos (SINASE p.26). 

 

 

 

 

 

Categorias  Subcategorias Exemplos Evocadores  

“Sim, estou satisfeito”. 03  

Positivo “Sim [...] estou”. 06 

 

08 

Relacionamento “Estou satisfeito com o trabalho, 

mas não com as pessoas”. 02  

01 

 

 

Satisfação 

Insatisfação “Não estou”. 10 01 
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Quadro 03: Entendimento sobre os Direitos Humanos d a Criança e do 
Adolescente. 

Fonte: Primária, 2014. 

 

 

Categorias Subcategorias  Exemplos Evocadores  

“Para eles é muito [...] para os 

carentes terem alguém para 

ajudar eles”. 05 

 

 

Ajuda 
“É uma parte que vêm a ajudar 

a criança e o adolescente 

ressocializar e reintegrar a 

sociedade”. 04 

 

05 

“São as avaliações e os 

projetos de defesa das 

crianças e dos adolescentes”. 

01 

 

 

Defesa 

“Resguardar todos os direitos 

que eles têm”. 06 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

Entendimento 

Sobre DH 

Muita defesa 

“Eu acho que têm muita defesa 

para a criança e o adolescente, 

os adolescentes são mais 

maquiabólicos do que os 

adultos. Para uns precisam 

para outros não servem de 

nada. Eu sou a favor da 

maioridade penal [...] era para 

ser para 15 anos”. 02 

01 
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De acordo com o quadro 04, (70%) dos entrevistados afirmaram que 

observam os Direitos Humanos na prática profissional quando este opera na defesa, 

outros (30%) relatam que observam a praticabilidade dos Direitos Humanos através 

da equipe técnica da instituição. Cabe ressaltar que conforme o SINASE é 

indispensável  

Estabelecer um fluxo na comunicação com os adolescentes 
favorecendo o bom andamento do trabalho socioeducativo e a 
manutenção de um clima de entendimento e paz e, sobretudo 
coibindo e evitando todo e qualquer tipo de tratamento vexatório, 
degradante ou aterrorizante contra os adolescentes (p.65). 

 

Quadro 04: Direitos Humanos na prática profissional . 

Fonte: Primária, 2014. 

Categorias Subcategorias  Exemplos Evocadores  

“Sim, quando eles vêm até a 

gente, a assistente, a 

psicóloga e o dentista”. 08 

 

Equipe técnica  

“Na fase de evitar conflitos, na 

ajuda técnica”. 04 

 

03 

“Consigo, quando da alguma 

coisa de errado tanto para o 

agente quanto para o 

adolescente, todo mundo têm 

o direito de se defender”. 02 

 

 

 

DH na prática 

profissional 
 

 

Defesa 

“Sim, às vezes o agente pede 

alguma coisa [...] para gente 

vêm quando supre as 

demandas deles”. 03 

 

 

07 
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Considerando as variáveis, conforme o quadro 05, (70%) dos entrevistados, 

caracterizam a relação dos agentes socioeducativos e adolescentes internos como 

respeitosa, outros (30%) relataram que os adolescentes internos veem os agentes 

socioeducativo como inimigos. Desse modo, destaca-se a medida disciplinar como 

um instrumento mestre do processo socioeducativo, sendo necessário concordar 

com o SINASE quando este coloca que “A disciplina deve ser considerada como 

instrumento norteador do sucesso pedagógico, tornando o ambiente socioeducativo 

um pólo irradiador de cultura e conhecimento e não ser vista apenas como um 

instrumento de manutenção da ordem institucional” (p48). 

 

Quadro 05: Como os socioeducando observam os agente s socioeducativos.  

Fonte: Primária, 2014. 

 

Categorias Subcategorias  Exemplos Evocadores  

“Nos tratam normal, tranquilo. 

Comigo eles têm maior 

respeito”. 01 

 

Respeito 

“Se eu atendo eles bem, eles 

vão dizer que eu sou uma boa 

profissional”. 07 

 

07 

“Eles vê a gente como inimigos 

deles, alguns sabem, têm 

outros que se unem a gente”. 

02 

 

 

 

Análise sobre 

os agentes 

 

 

Inimigos 

“Tipo uma rivalidade”. 06 

 

 

03 
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Observando o quadro 06, no tocante a profissionalização dos agentes 

socioeducativos, (50%) dos entrevistados esperam continuar no CSE porém 

almejam valorização no trabalho, outros (40%) revelam o desejo de ir em busca de 

outras oportunidades e (10%) pretende continuar no CSE visando uma possível 

especialização na área. Conforme o SINASE 

 

A formação continuada dos atores sociais envolvidos no atendimento 
socioeducativo é fundamental para a evolução e aperfeiçoamento de 
práticas sociais ainda muito marcadas por condutas assistencialistas 
e repressoras. Ademais, a periódica discussão, elaboração interna e 
coletiva dos vários aspectos que cercam a vida dos adolescentes, 
bem como o estabelecimento de formas de superação dos entraves 
que se colocam na prática socioeducativa exigem capacitação 
técnica e humana permanente e contínua considerando, sobretudo o 
conteúdo relacionado aos direitos humanos. A capacitação e a 
atualização continuada sobre a temática “Criança e Adolescente” 
devem ser fomentadas em todas as esferas de governo e pelos três 
Poderes, em especial às equipes dos programas de atendimento 
socioeducativo, de órgãos responsáveis pelas políticas públicas e 
sociais que tenham interface com o SINASE, especialmente a 
política de saúde, de educação, esporte, cultura e lazer, e de 
segurança pública (p.49). 
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Quadro 06: Profissionalização dos agentes socioeduc ativos. 

Fonte: Primária, 2014. 

 

Considerando o resgate histórico realizado nesse estudo e os índices 

apresentados, conclui-se que em pleno século XXI a violência no Brasil tem se 

apresentado com intensa visibilidade, devido à complexidade e perpetuação que o 

fenômeno tem ocasionado para a sociedade.  Na Paraíba, os números mostram um 

aumento acelerado, dentre esses índices percebe-se com intensidade os 

Categorias Subcategorias  Exemplos Evocadores  

Especialização 

na área 

“Pretendo continuar e se 

especializar na área”. 09 

01 

“Pretendo ter progresso em 

curso para mim mesmo”. 06 

 

 

Novas 

oportunidades 

“Penso em ficar por um tempo, 

mas vou fazer um curso de 

enfermagem o ano que vêm”. 

02 

 

 

04 

 

 

“Pretendo continuar, com 

expectativas de melhora, mais 

agentes, mais financeiro e 

mais capacitação”. 01 

 

 

 

 

 

Expectativas 

de futuro 

profissional 

 

Valorização no 

CSE 

”Perspectivas de melhoras na 

parte de capacitação do 

agente socioeducativo”. 04 

 

 

05 
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adolescentes do gênero masculino37 como autores de atos infracionais. A 

problemática aparece para os gestores, à sociedade civil e os trabalhadores da área 

como desafios, cada vez mais difíceis e problemáticos, que se expressam de modo 

degradante, aja vista que a política de atendimento ao adolescente em conflito com 

a lei se encontra fragilizada sendo a falta de treinamento e a precarização do vínculo 

empregatício algumas das causas dessa fragilização, conforme dados levantados e 

discutidos nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 De acordo com Zaluar, as taxas médias de homicídios entre homens jovens de quinze a 29 anos aumentaram 
assim em todo o país nos anos 1980 e 1990. No ano 2000, 93% dos casos eram de homens jovens mortos e 
apenas 3% de mulheres jovens nessa faixa de idade (ZALUAR, 2007, p. 01). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar a formação teórico-

prática em direitos humanos dos educadores sociais no centro socioeducativo Edson 

Mota em João Pessoa – PB. 

Contudo, para alcançar tal objetivo, realizou-se uma trajetória histórica da 

criança e do adolescente no Brasil desde os anos de 1930 até a chegada do ECA e 

do SINASE, na qual observou-se que no início dessa trajetória, crianças e 

adolescentes não eram tratados como sujeitos de direitos, e por muitos anos tal 

caraterística prevaleceu no Brasil, tendo posteriormente e muito lentamente tomado 

um novo rumo mais precisamente a partir da Constituição Federal de 1988, na qual 

crianças e adolescentes são sujeitos constituídos de direitos e deveres. 

Em seguida, discutiu-se os avanços e os desafios da política pública de 

atendimento ao adolescente em conflito com a lei, na qual compreendeu-se que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é o maior instrumento legal utilizado 

para avaliar ações e discursos no âmbito da infância e da juventude, desse modo, 

considera-se que este aparato ainda não é posto em prática, principalmente quando 

se refere à prática de atos infracionais e medidas socioeducativas, sendo o SINASE 

outro instrumento de legalização, no qual norteia o atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei. 

 Desse modo, observa-se a partir daí que pressupostos ofertados pelo 

SINASE não são respeitados e postos em prática nas instituições educacionais de 

atendimento ao adolescente em conflito com a lei, concluindo-se assim, que tais 

unidades de atendimento não estão preparadas para dar ao adolescente, sujeito em 

desenvolvimento, às condições necessárias para que esses rompam com a prática 

dos atos infracionais e tenham uma nova perspectiva de vida após o processo 

socioeducativo. 

Posteriormente, mais precisamente no capítulo três desse estudo foi 

visualizado o perfil dos agentes socioeducativos que executam suas atividades no 

CSE, observou-se que a prática profissional desses agentes está completamente 
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distorcida dos parâmetros legais do SINASE, principalmente no tocante a 

preparação profissional e a formação continuada.   

Assim, entende-se que os agentes socioeducativos são os principais atores 

sociais do processo socioeducativo, porém não recebem do Estado mecanismo de 

trabalho e ações educacionais que preservem a integridade física e psicológica do 

adolescente, bem como não se oferece treinamento sistemático prático de 

segurança, combate a incêndio e primeiros socorros àqueles que deveriam 

preservar pela vida dos adolescentes, dos profissionais e da própria unidade de 

atendimento, conforme dados da pesquisa. 

Diante de tais questões, percebe-se a urgência da melhoria na capacitação 

dos agentes socioeducativos, pois não é suficiente uma estrutura física “adequada”, 

precisa(-se) fazer com que o Estado saia da sua zona de conforto e busque por um 

projeto pedagógico específico de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, 

no qual priorize a humanização dos técnicos responsáveis pelo atendimento 

socioeducativo. Pois entende-se que enquanto isso não acontecer, enquanto não for 

posto em prática o SINASE, a criminalidade e a violência continuarão fazendo parte 

da sociedade e se reafirmando cada vez mais, ou seja, as instituições educacionais 

para adolescentes em conflito como a lei não passará de uma prisão específica para 

adolescentes.  

 

No entanto se faz necessário que o Estado através da FUNDAC, enquanto 

órgão responsável pela medida socioeducativa em meio fechado cumpra com a sua 

responsabilidade de oferecerao sistema socioeducativo de internação, 

continuamente capacitação às equipes de monitoramento como ainda aos 

profissionais (psicólogos, assistentes sociais e outros) para que esses ofereçam um 

serviço de atendimento digno e humano aos adolescentes em conflito com a lei, 

como também uma melhoria no vínculo empregatício dos agentes socioeducativos. 
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APÊNDICE – A 

PESQUISA: ANÁLISE DA FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA EM DIREITOS 

HUMANOS DOS EDUCADORES SOCIAIS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO 

EDSON MOTA EM JOÃO PESSOA – PB. 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

1. Idade:_____________. 

 

2. Raça:  

(     ) Branca                  (     ) Amarela             (     ) Indígena   

(     ) Parda                    (     ) Negra  

 

3. Instrução Escolar: 

(     ) Não Alfabetizado              (     ) Alfabetizado 

(     ) Ensino Fund. Incompleto                        (     ) Ensino Fund. Completo 

(     ) Ensino Médio Incompleto                        (     ) Ensino Médio Completo 

(     ) Ensino Superior Incompleto                    (     ) Ensino Superior Completo  

 

4. Cursos de Especialização, Qualificação ou de Aperfeiçoamento na Área: 

(     ) Sim         (     ) Não 

 

5. Período em que Trabalha na Instituição: 

(     ) 1 ano e 11 meses                    (     ) 3 anos e 11 meses 

(     ) 2 anos e 11 meses                  (     ) 4 anos ou mais 

 

6. Vínculo Empregatício: 

(     ) Pro tempore                          (     ) Concursado 

(     ) Terceirizado                          (     ) Contratado 

(     ) Prestador de Serviço            (     ) Cargo Comissionado  

 

7. Possui outro Vínculo: 
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(     ) Sim         (     ) Não 

 

8.  Renda Mensal: 

(     )  01 Salário Mínimo                (     )  02 Salários Mínimos 

(     )  03 Salários Mínimos             (     )  04 Salários Mínimos ou mais 

 

9.   Avaliação sobre os Diretos Humanos: 

(     ) Bom                     (     ) Ruim                     (     )  Regular     

(     ) Péssimo          (     ) Ótimo  
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APÊNDICE - B 

PESQUISA: ANÁLISE DA FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA EM DIREITOS 

HUMANOS DOS EDUCADORES SOCIAIS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO 

EDSON MOTA EM JOÃO PESSOA – PB. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADO 

 

1. Por quais motivos você veio trabalhar no CEA? 

2. Você estar satisfeito (a) com o seu trabalho? 

3. O que você entende por Direitos Humanos da Criança e do Adolescente? 

4. Você consegue visualizar os Direitos Humanos em sua prática profissional? 

(Como?) 

5. Como você acha que os adolescentes analisam os agentes socioeducativos? 

6. Quais são suas expectativas para o seu futuro profissional? 
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APÊNDICE – C 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

PESQUISA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96 

Prezada Sr.º (a): ____________________________________________________________ 

Estamos desenvolvendo um estudo intitulado Análise da formação teórico-prática em 
direitos humanos dos educadores sociais no centro socioeducativo Edson Mota em João 
Pessoa – PB, vinculado ao Curso de Especialização em Segurança Pública e Direitos 
Humanos do Núcleo de Direitos Humanos da UFPB. 

Esclareço que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco 
custos ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir a sua 
privacidade, seu nome não será revelado. 

Estaremos sempre à disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos 
relacionados ao estudo, no momento em que desejar, através do telefone (83) 3216-7468, 
no Núcleo de Direitos Humanos. Localizado na UniversidadeFederal da Paraíba: Cidade 
Universitária (Bairro Castelo Branco) - João Pessoa  - PB - Brasil CEP: 58051-900. 

É importante que o senhor (a) saiba que a sua participação neste estudo é 
completamente voluntária e que o senhor (a) pode recusar-se a participar ou interromper 
sua participação a qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais 
você tem direito. 

Pedimos a sua assinatura neste consentimento, para confirmar a sua compreensão 
em relação a este convite, e sua disposição a contribuir na realização do trabalho, em 
concordância com a resolução CNS nº 196/96 que regulamenta a realização de pesquisas 
envolvendo seres humanos. 

Desde já, agradecemos a sua atenção. 

_________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
 

 

Eu,__________________________________________________________, após a leitura 
deste consentimento declaro que compreendi o objetivo deste estudo e confirmo meu 
interesse em participar desta pesquisa.  

João Pessoa, ________ de ____________________ 2014. 

_____________________________________________ 
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Assinatura do Participante da Pesquisa 
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ANEXO – A 

 

 


