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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar como é tratado o recorte de 

gênero no âmbito das medidas socioeducativas em publicações e 

levantamentos oficiais de instituições nacionais. Para isso, foi analisado o 

conceito de adolescência enquanto construção sócio-histórica e não com a 

concepção de um período de crise e rebeldia, levando em conta os marcadores 

sociais que podem influenciar no comportamento infracional. É feita também 

uma apresentação do que é o gênero e destaca-se a tríade gênero, raça e 

classe. Posteriormente, é feita uma breve apresentação dos documentos 

oficiais e uma análise de como aparece a questão do gênero em cada um 

deles, problematizando, por fim, o que isso afeta nas medidas socioeducativas. 
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ABSTRACT 

 

 

This work intends to analyse how the category of gender appears on official 

documents of national institutions about correctional measures. For this, the 

concept of adolescence was analysed like a social and historical construction, 

not using the period of conflict and rebel point of view, considerating the social 

markers that influenciate the infractional behavior. The concept of gender is 

presented and the triad gender, race and class is emphasized. After, a brief 

presentation of the official documents is done and an analysis on how the 

gender subject appears on them, problematizing the way it affects the 

correctional measures. 

 

 Keywords: Correctional measures; Gender; Official documents. 
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Capítulo 1. Adolescência e ato infracional 

1.1 A adolescência 

 

A concepção mais comum de adolescência é a de que é uma etapa do 

desenvolvimento humano, entre a infância e idade adulta, que, além de 

mudanças físicas, é marcada por crises, agressividade e oscilações de humor.  

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a adolescência 

compreende o período entre 12 e 18 anos de idade. Porém, para 

compreendermos de forma mais ampla a questão da adolescência, é 

fundamental pôr em perspectiva tal concepção hegemônica, a partir de sua 

constituição social e histórica.  

O historiador francês Philippe Ariès (1978) acredita que a noção de 

infância é uma categoria social há pouco construída na história da humanidade, 

ou seja, a infância provém de um tempo histórico e de determinadas condições 

socioculturais. Portanto, é necessário ressaltar que nenhuma infância será 

igual à outra uma vez que os aspectos econômicos, sociais, geográficos estão 

em constante mudança. Ariès conta que antes de surgir o sentimento de 

infância, em meados do século XIX, as crianças eram tratadas como pequenos 

adultos. Em seus primeiros anos de vida recebiam cuidados especiais, quando 

recebiam, e a partir dos três anos, aproximadamente, já participavam das 

mesmas atividades que os adultos, incluindo trabalho no campo, orgias e 

enforcamentos públicos. Isto é, na Idade Média, segundo Ariès, a sociedade 

não via a criança como um ser diferente do adulto. A família não exercia uma 

função afetiva, poderia haver amor entre os cônjuges, pais e filhos, mas este 

não era necessário para a existência da família. 

É no final do século XVII que a sociedade passou a enxergar os filhos 

além dos bens e da honra. A organização da família começou a acontecer em 

torno da criança e, assim, ela começou a assumir um novo lugar na sociedade, 

parando de ser colocada entre os adultos e sendo submetida à escolarização, 

processo pelo qual passava antes de ser “solta no mundo”. Tal acontecimento 

se deu pelo movimento de moralização dos homens promovido por católicos e 

protestantes ligados à Igreja, às leis ou ao Estado. Em suma, antigamente não 

se fazia a distinção entre criança e adolescente, só no fim do século XIX, com a 
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consolidação da Revolução Burguesa e do modo de produção capitalista, a 

constituição da família nuclear, com a organização educacional e escolarização 

que começou-se a dividir as etapas do desenvolvimento humano, 

reconhecendo-se infância e adolescência. 

 O autor Stanley Hall (1904), foi pioneiro nos estudos do desenvolvimento 

da criança e fez a introdução da adolescência como objeto de estudo para a 

Psicologia, ele afirmava que a adolescência era a retirada dramática das 

crianças do paraíso da infância, constituindo-se como um período de crises e 

conturbações ligadas à emergência da sexualidade. Em sua teoria, o 

desenvolvimento obedeceria um padrão universal, inevitável e imutável, sem 

depender do ambiente.  

Erikson (1976), posteriormente, traz o conceito de moratória para 

caracterizar a etapa do desenvolvimento humano entre a infância e a vida 

adulta. Para ele, é na adolescência que se constrói a personalidade e essa 

construção não acontece de maneira igual para todos os adolescentes. Para 

que ocorra o amadurecimento interior do jovem, a moratória social é necessária 

e esta seria um período de pausa, em que há a experimentação de papéis, é 

um momento de integração dos elementos identitários das etapas anteriores. A 

moratória, além das necessidades pessoais, é caracterizada por demandas 

socioculturais e institucionais. Resultado da influência da sociedade  

individualista na formação da identidade, a cobrança que gira em torno do 

adolescente o leva a conflitos sociais que, somados às mudanças biológicas e 

à confusão individual, fazem com que o adolescente retraia-se.  

Já Maurício Knobel (1981) acredita que na adolescência ocorrem 

condutas patológicas necessárias para a estabilização da personalidade, sendo 

um processo intrínseco à evolução normal desse período. O autor listou o que 

seriam os principais comportamentos patológicos da adolescência: 

 

1. A busca de si mesmo e da identidade 

A busca incessante de saber qual a identidade adulta que se vai 

constituir é angustiante, e as forças necessárias para superar esses 

microlutos e os lutos ainda maiores da vida diária obtêm-se das 

primeiras figuras introjetadas, que formam a base do ego e do 

superego desse mundo interno do ser. (Aberastury e Knobel, 1989, p. 

35) 
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2. A tendência grupal 

O adolescente tende a criar identificações com grupos, que não a família, 

transferindo sua dependência para o mesmo. É neste grupo que o jovem 

encontra reforço para os aspectos mutáveis do ego que são produzidos 

neste período. 

3. A necessidade de intelectualizar e fantasiar 

A fantasia e intelectualização agem como mecanismos defensivos para 

compensar as perdas que ocorrem e ele não pode evitar, funcionam como 

uma espécie de reajuste emocional. 

4. As crises religiosas 

O adolescente passa por períodos de misticismo e ateísmo, é onde 

constrói-se uma ideologia, valores éticos e morais. 

5. A deslocação temporal 

O adolescente converte o tempo em presente e ativo, na tentativa de 

manejá-lo. É um momento onde as urgências são grandes, visando o prazer 

imediato. 

6. A evolução sexual desde o auto-erotismo até a heterossexualidade 

Há a experiência do amor, curiosidade sexual, exibicionismo, voyeurismo, 

atividade masturbatória. 

É normal que, na adolescência, apareçam períodos de predomínio de 

aspectos femininos no rapaz e masculinos na moça. É preciso ter 

sempre presente o conceito de bissexualidade e aceitar que a 

posição heterossexual adulta exige um processo de flutuações e 

aprendizagem em ambos os papéis. (Aberastury e Knobel, 1989, 

p. 48) 

7. Atitude social reivindicatória 

São atitude combativas, de reforma social. O adolescente é mal visto pelos 

adultos e deles sofre restrições. É essa sociedade que dificulta o processo 

de identificação do adolescente. 

8. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta 

Personalidade instável, permanecer numa só conduta dificultaria o ganho 

de experiência. 
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9. Separação progressiva dos pais 

Começa-se a criar individualidade e independência, o conflito com os pais 

promove um desenvolvimento saudável, inclusive dos pais. 

10. Constantes flutuações do humor e do estado de ânimo 

Há momentos de ansiedade, depressão e luto. Tudo é vivido de maneira 

intensa, um conquista gera muita alegria e uma frustração aborrece demais. 

 Tais caracerísticas, nomeadas pelo autor como “sintomas”, compõem a 

chamada Síndrome Normal da Adolescência. Apesar de não negar a 

importância dos fatores sócio-culturais no desenvolvimento do adolescente, 

Knobel dá aval para que a adolescência seja tratada como um processo 

natural, generalizável e caracterizado como um momento de alvoroço 

emocional. Esse aspecto padronizado da adolescência tem sido muito utilizado 

pela Psicologia nas últimas décadas, o que torna banais os conflitos vividos 

pelos adolescentes e pode acabar por gerar mais sofrimento. 

Ozella e Aguiar (2008) fizeram um estudo com o pressuposto de que o 

homem seria construído a partir de uma relação dialética com o social e a 

história, sendo único, singular e histórico, contrapondo a concepção 

hegemônica de adolescência pautada na “Síndrome Normal”. Em sua pesquisa 

foram entrevistados 856  adolescentes (485 do sexo feminino e 371 do sexo 

masculino) entre 14 e 21 anos de idade, que fazem parte de classes sociais de 

A a E e compõem três grupos étnicos: brancos, negros e orientais. O objetivo 

era de examinar a concepção de adolescência que os próprios jovens têm e, a 

partir da análise dos resultados, detectaram diversidades, basicamente, 

resultado das diferenças de classe social, gênero e raça/etnia. Nesse estudo foi 

elaborado um questionário com cinco questões abertas para que se 

investigasse: a concepção de adolescência (no geral e a vivida pelo sujeito), o 

significado da passagem da adolescência para a vida adulta e as fontes que 

originaram a concepção de adolescência. 

Um dos aspectos que mais chamaram a atenção dos autores foi que 

todos os adolescentes, independente da classe, gênero, faixa etária e raça, 

reproduziram conceitos já socialmente instituídos. Essa concepção de 

adolescência como momento de crise foi sustentada pelos jovens, porém os 

meninos de classe D e E, além de falar da adolescência como algo padrão, 

acrescentaram a seus discursos que a adolescência gera um certo sofrimento, 
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que traz preocupações com a vida, frustrações, medos e ameaças, como a das 

drogas. 

Os adolescentes de sexo masculino das classes A, B e C, com 

predominância branca, destacaram o “perigo das drogas”, e isto sequer foi 

mencionado pelos adolescentes orientais de maneira geral. Ozella e Aguiar 

(2008) acreditam que isso se deve ao fato de a cultura oriental ser mais rígida 

no que diz respeito a valores morais. Já os adolescentes negros destacam a 

droga como uma ameaça vinda de outra pessoa, um amigo ou traficante, uma 

vez que a droga é “banalizada”, pois já faz parte de seu cotidiano. 

As jovens de sexo feminino das classes D e E também relacionam a 

adolescência com sofrimento, falam da gravidez prematura e como esta seria 

um impedimento para que vivessem a adolescência idealizada, “normal”. 

A responsabilidade adquirida na adolescência foi associada, no geral, a 

uma perda das coisas boas e prazerosas, e é caracterizada de maneira mais 

pesada nas classes mais baixas e, nos meios dos jovens predominantemente 

negros e orientais fala-se muito sobre a necessidade de ajudar a família, 

sustentá-la. 

As adolescentes também conceituam a passagem para a vida adulta 

como um ganho de responsabilidades, porém é notável que estas são 

historicamente associadas ao gênero feminino, como mudanças 

comportamentais, sentimentais e relacionais. As meninas de classe A, brancas 

e orientais, não falam sobre prover o sustento da família e nem enxergam a 

vida adulta como um momento que traz muitas pressões. Já as de classe B 

(predominantemente brancas) falam sobre o pagamento de contas como uma 

consequência da vida adulta, não como algo sofrido. As adolescentes de 

classe C, brancas e negras, significam esse momento como algo que pode 

assustá-las: vida profissional, trabalho, dinheiro, contas. E, por sua vez, as 

meninas de classe D e E, em sua maioria negras, destacam a responsabilidade 

como algo necessário para que alcancem a liberdade. Essa responsabilidade, 

para elas, pode ser atingida por meio do casamento e filhos. 

As meninas são as que mais atribuem aspectos afetivos à passagem 

para a idade adulta, falam muito sobre sentimentos e conflitos internos, no 

entanto, existem diferenças nas formas de sinalizar estas emoções de acordo 
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com suas classes sociais: as adolescentes de classes mais baixas falam do 

sofrimento como algo muito mais concreto e presente em suas vidas.  

As construções sociais sobre o gênero apontam a mulher como 
reprodutora da ideologia dominante, pois cabe a ela a manutenção 
dos valores familiares burgueses. Essa manutenção inclui a 
transmissão da afetividade e a criação dos filhos. (Ozella e Aguiar, 
2008, p.116) 
 

É evidente que quando se trata das classes mais baixas os adolescentes 

atribuem maior sofrimento com relação às responsabilidades da vida adulta, e 

ao próprio “ser adolescente”. Eles falam do medo que sentem de não 

conseguirem trabalho, falam da família como apoiadora. É nesse momento que 

vemos a importância de se levar em consideração as classes sociais, a cultura, 

o gênero e a raça de cada um, sem generalizá-los. 

Vygotsky, precursor da Psicologia Sócio-histórica, acreditava que o 

desenvolvimento humano é atravessado pelas relações sociais que se 

perpassam no decorrer da vida, afirmando que a adolescência seria uma 

construção social e o quão importante é significá-la desta forma. Para Ana 

Mercês Bahia Bock (2004): 

Não há nada de patológico; não há nada de natural. A adolescência é 
social e histórica. Pode existir hoje e não existir mais amanhã, em 
uma nova formação social; pode existir aqui e não existir ali; pode 
existir mais evidenciada em um determinado grupo social, em uma 
mesma sociedade (aquele que fica mais afastado do trabalho) e não 
tão clara em outros grupos (os que se engajam no trabalho desde 
cedo e adquirem autonomia financeira mais cedo). Não há uma 
adolescência, enquanto possibilidade de ser; há uma adolescência 
enquanto significado social, mas suas possibilidades de expressão 
são muitas. (BOCK, 2004, p. 70) 

Existe, portanto, uma diversidade de adolescências, resultado das 

diferenças de raça, classe, cultura e gênero. Não se deve pensar numa só 

forma de experienciar a adolescência ou significá-la a partir do crivo da 

patologização, pois a adolescência vai para muito além de sintomas e padrões. 

1.2 Adolescência e ato infracional 

 Ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

corresponde à conduta descrita como crime ou contravenção penal (esta última 

considerada como “crime menor”) ou seja, o ato infracional é caracterizado 
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como qualquer comportamento ilegal punível por um Estado ou outra 

autoridade. 

 Certas especificidades no contexto social e histórico do surgimento da 

concepção de adolescência, como o individualismo e o anseio por 

independência no meio social, criam a noção de que o sujeito, a partir de um 

determinado momento, torna-se livre e dependente de suas vontades e 

capacidades individuais para atingir seus objetivos. Então, para alguém que foi 

formado dentro dos princípios individualistas, a transgressão e a rebeldia são 

considerados necessários na busca pela autonomia.  

 Calligaris (2000) concorda com esta ideia de que a rebeldia usada para 

caracterizar a adolescência configura esse ideal de autonomia e liberdade da 

sociedade moderna. A rebeldia é uma maneira de ir contra as tradições sociais 

e agir de maneira autônoma, porém, o autor não a coloca como um privilégio 

apenas dos adolescentes, ela serve para que, ao chegar à vida adulta, o sujeito 

já tenha alcançado a autonomia.  

De acordo com Freud (1996) os conflitos existentes na adolescência 

participam da constituição da identidade e, quando estes não são 

solucionados, geram problemas que podem perdurar até a idade adulta, 

dificultando o delineamento de um limite entre normalidade e patologia. A 

violência é instrínseca ao ser humano e pode ser acentuada quando o meio em 

que o indivíduo se encontra contribui para que esta seja externalizada 

(DURKHEIM, 1968 apud BARATTA, 1997).   

 Teixeira (2006) afirma que o ato infracional apresenta algo que está 

acontecendo com o  adolescente e o meio em que ele vive. Desta forma, o 

ambiente em que o adolescente está inserido pode induzí-lo a praticar atos 

infracionais. Os fatores sociais possuem influência na formação dos 

adolescentes, dentre eles os principais são: número de irmãos, conflitos 

parentais, violência intrafamiliar, práticas educativas dos responsáveis, fome, 

desnutrição, ineficácia ou ausência da educação, falta de estrutura, renda e 

falta de interações emocionais seguras, negligência. 
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 É importante considerar que a falta de proteção, da não garantia de 

direitos essenciais e a institucionalização desde muito cedo, podem fazer com 

que o sujeito acredite que não consegue e nem pode sair dessa posição de 

inferioridade, assumindo que a “delinquência” é seu único recurso (Oliveira, 

2002). O adolescente qualificado como infrator é um representante da angústia 

que sua realidade social causa nele, o ato infracional é sua expressão de “mal-

estar”. Qualquer fator negativo nesta etapa do desenvolvimento pode converter 

o adolescente em infrator, porém, é importante ressaltar, nenhum fator social 

sozinho o fará cometer delitos, mas sua totalidade social, experiências e 

emoções. As condições sociais constroem o adolescente e são primordiais 

para a ocorrência ou não dos atos infracionais. 

 De modo a compreender a construção histórica e social das formas 

exigidas pela sociedade para lidar com o fenômeno da adolescência, em 

especial no conflito com a lei, faz-se necessário resgatar alguns elementos de 

seu processo de institucionalização. 
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Capítulo 2. A institucionalização de crianças e adolescentes 

2.1 Percurso histórico 

 

 Saber e entender a jornada histórica da instituicionalização de crianças e 

adolescentes permite que haja a desnaturalização de cada fenômeno 

envolvido, possibilitando que enxerguemos suas contradições. Como 

explicitado anteriormente, o sentimento de zelo e cuidado relacionado à 

infância não existia, seu surgimento se deu em meados do século XIX, porém, 

de acordo com Rizzini (2004), no século XVIII já existiam internatos de 

“menores” para formação educacional e religiosa comandadas pelos jesuítas e, 

geralmente, com métodos enclausuradores.  

Com a influência da Revolução Francesa, entretanto, os temas 

educacionais e os métodos usados com este fim começaram a ganhar 

notoriedade, bem como o domínio do ensino religioso. Esse destaque gerou 

paulatinas mudanças e, assim, o Brasil começou a caminhar para a 

secularização do ensino, que seria oferta à toda população, escolarizando e 

profissionalizando as crianças e adolescentes das classes mais populares. 

Porém, isso não quis dizer que o ensino religioso deixou de existir. Rizzini 

(2004) diz que lugares como asilos femininos, onde ficavam meninas órfãs, o 

modo de viver era pautado em práticas religiosas e as órfãs não tinham contato 

com o mundo exterior.  

Nesse momento a infância e adolescência tinham como estrutura de 

proteção um sistema em que não havia diferenciação no tratamento entre os 

menores de idade e os menores que demonstravam comportamento infrator, os 

jovens abandonados, vítimas de maus-tratos ou com desvios de conduta eram 

todos colocados como “menor em situação irregular”.  

O “menor” era caracterizado como uma tutela do Estado, permitindo que 

este interviesse sobre eles, eram instrumento de controle social. A Doutrina da 

Situação Irregular que pautava o “Estatuto do Menor”, diferente do atual 

Estatuto da Criança e do Adolescente, não promovia reabilitação, reinserção e 

não protegia  a população infanto-juvenil, era uma medida de controle que não 

exergava seu público como sujeitos de direitos. 



15 
 

As transformações ocorridas no cenário brasileiro culminaram na criação 

do Serviço de Assistência a Menores (SAM, em 1941) que, mais tarde, em 

1964, seria substituído pela Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, a 

famosa FUNABEM. Tais instituições tinham como base legal para suas práticas 

o Código de Menores de 1927 e, depois, de 1979 que davam ao Estado o 

poder de gerenciar as vivências da infância e adolescência utilizando métodos 

provenientes da cultura de institucionalização. Os saberes psicológicos 

acabavam por corroborar com as intervenções estatais por meio de laudos 

técnicos que formalizavam essas práticas institucionalistas e, como exemplo, 

Cruz, Hillesheim e Guareschi (2005) analisaram tais produções relatoriais e 

observaram um padrão causal ligados à desajustamento e desestruturação 

familiar. 

 Com o decorrer do tempo, surgiram histórias de que o SAM operaria por 

meio de uma lógica disciplinar, praticando exploração camuflada da mão-de-

obra do público pelo qual deveria zelar, ensinar e reabilitar, além de corrupção, 

atendendo famílias que tinham mais recursos ao invés de atender crianças que 

realmente precisavam.  

 Com essa polêmica de intervenções no âmbito familiar e ainda o golpe 

militar em 1964, o SAM deu lugar à FUNABEM que trouxe consigo as 

FEBEM’s, estas eram fundações estaduais que ficariam responsáveis por 

cuidar dos menores de idade de acordo com a Política Nacional ditada pela 

FUNABEM. 

 Na tentativa de reduzir os malefícios trazidos pela institucionalização, 

mas dentro da instituição, chegavam materiais com teorias de Winnicott, por 

exemplo, com a finalidade de contribuir no desenvolvimento e da integração 

social da criança e do adolescente. Contudo, as FEBEM’s permanecem 

exercendo domínio sobre seu público, marginalizando e encarcerando-os, sem 

que ninguém perceba as injustiças sociais que os acometem e sem realmente 

(re)integrar os que já são excluídos. Esse regime de trancafiar os “menores”, 

que acabou por tornar-se um termo pejorativo, afastando-os da sociedade, 

caracteriza a Doutrina da Situação Irregular, sendo  que a legislação não foi 

pensada para a proteção das crianças e adolescentes, mas para garantir que 

houvesse intervenção jurídica sempre que houvesse algum risco moral ou 

material. 
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 Com o fim da Ditadura Militar, várias denúncias foram feitas acerca do 

descaso no que se relaciona à criança e ao adolescente, isso é reflexo do 

movimento contra ditadura e pela redemocratização do país. Como a 

instauração da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) tinha 

relação com esse movimento, foram instituídos direitos à criança e ao 

adolescente, tomados a partir de então como “sujeitos de direito”. 

 A partir da Contituição de 1988, e a partir de inúmeros debates, 

enfrentamentos e lutas de movimentos pelos direitos das crianças e 

adolescentes, entra em vigor, em 1990, a Lei 8.069: o ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. O ECA é, então, promulgado, proporcionando a 

separação das políticas anteriormente usadas e instaurando novas políticas 

que colocam a criança e o adolescente na condição de cidadãos. 

 Em 1994, é fundado o DEGASE – Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas, órgão que, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, 

deve promover a socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, sendo 

responsável pela execução das medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder 

Judiciário aos jovens em conflito com a lei e tendo preocupação no que diz 

respeito à promoção, defesa e garantia de direitos. 

 Com estas mudanças, no que diz respeito aos direitos na infância e 

adolescência, as intervenções violentas que ocorriam na FEBEM só afirmaram 

que o cenário destas unidades precisava mudar. Então, em 2006, pela Lei 

Estadual 12.469/06, a FEBEM de São Paulo começou a ser chamada 

Fundação CASA e não tendo apenas o nome renovado, buscou-se respeitar o 

que estava homologado pelo ECA, que adota a Doutrina de Proteção Integral, 

enxergando os menores de idade como cidadãos de direitos e que necessitam 

de atenção prioritária e, felizmente, é este o regime seguido atualmente no 

Brasil. 

Em 18 Janeiro de 2012, pela Lei 12.594, foi promulgado o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo, mais conhecido como SINASE. Ele 

fo criado com o intuito de sistematizar e organizar o atendimento ao menor 

infrator, com a proposta de reintegração da criança e do adolescente à 

sociedade, sem nova prática de atos infracionais. 
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2.2 O SINASE  

 

O SINASE surge da necessidade de mudança no modo em que a 

criança e o adolescente eram tratados no Brasil. A proposta, aprovada em 13 

de Julho de 2006 pelo CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, propunha uma reabilitação e reinserção efetivas dos jovens 

na sociedade. É o SINASE que deve regulamentar a forma como o Poder 

Público com seus diversos órgãos deve prestar atendimento especialiado às 

crianças e adolescentes que tenham cometido algum ato infracional. 

Este sistema veio com a ideia de atender os jovens qualificados como 

infratores, em regime meio aberto ou com privação de liberdade (aplicada em 

casos mais extremos), preocupando-se sempre com a preservação de seus 

direitos. Ou seja, a intenção do SINASE é implementar uma política pública 

efetiva e específica para o atendimento dos menores de idade autores de atos 

infracionais, bem como suas famílias, colocando acima de tudo o princípio da 

proteção integral. 

As medidas socioeducativas são o “tratamento” dado aos autores de 

atos infracionais e, apesar de serem uma resposta ao delito, devem ter caráter 

educativo e não punitivo, de acordo com o SINASE. As medidas têm várias 

formas de execução: advertência, obrigação de reparação de dano, prestação 

de serviços à comunidade (PSC), liberdade assistida (LA), semiliberdade e 

internação.  

A advertência, como o nome já diz, é uma repreensão judicial; a 

obrigação de reparar o dano é o ressarcimento por parte do jovem do dano ou 

prejuízo econômico causado à vítima; na PSC, o autor do ato infracional deve 

realizar tarefas gratuitas e de interesse comunitário. 

A liberdade assistida configura o acompanhamento, auxílio e orientação 

do adolescente por parte de equipes multidisciplinares, ofertando atendimentos 

de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e até profissionalização, visando a 

promoção social do adolescente e de sua família e a inserção no mercado de 

trabalho. 



18 
 

A semiliberdade consiste na vinculação do jovem a unidades 

especializadas, restringindo sua liberdade, mas possibilitando atividades 

externas e tendo como obrigatoriedade a escolarização e profissionalização. 

Por fim, a internação é caracterizada como privação de liberdade, 

podendo ser cumprida pelo princípio da brevidade - tempo de sentença não 

decretado, mas com mínimo de seis meses e máximo de três anos - ou 

exepcionalidade, que ocorre quando a infração for grave (estupro, furto seguido 

de agressão, homicídio e roubo), ou quando o menor é reincidente, ou também 

com o não cumprimento da medida sentenciada anteriormente. 

Além disso, um dos pressupostos do SINASE é usufruir da 

intersetorialidade, oferecendo diferentes opções de abordagens e atendimentos 

com uma variedade de equipamentos públicos, não deixando nas mãos 

somente do Poder Judiciário o cuidado e medidas acerca dos jovens autores 

de atos infracionais. Isto permite que não haja apenas punição em cima do ato 

infracional cometido, mas que se apure e trabalhe nas causas de tal 

comportamento para que este não volte a acontecer. Em suma, a finalidade do 

SINASE é desenvolver ações socioeducativas que tenham base nos direitos 

humanos, utilizando a interdisciplinaridade e intersetorialidade na montagem de 

seus planos de ação.  

Segundo definição dada no próprio site da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, que é responsável pela articulação das 

políticas e normas para a proteção e promoção de direitos de crianças e 

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, o SINASE busca 

(...) enquanto sistema integrado articular em todo o território 
nacional os Governos Estaduais e Municipais, o Sistema de Justiça, 
as políticas setoriais básicas (Assistência Social, Saúde, Educação, 
Cultura, etc.) para assegurar efetividade e eficácia na execução das 
Medidas Socioeducativas de Meio Aberto, de Privação e Restrição de 
Liberdade, aplicadas ao adolescente que infracionou. 

Objetiva ainda, de forma primordial, o desenvolvimento de 
uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos 
humanos enquanto promove alinhamentos conceitual, estratégico e 
operacional, estruturados em bases éticas e pedagógicas. 
(BRASIL, Secretaria de Direitos Humanos) 
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Capítulo 3. Concepção de gênero e institucionalização das 

mulheres 

3.1 Gênero   

 

 A identidade de gênero, de acordo com Strey (1998), é construída sócio-

historicamente, sendo que cada cultura também tem moldes do que é ser 

homem ou mulher. Gênero seria, então, os aspectos sócio-culturais, 

construídos historicamente, que perpassam o indivíduo, como suas 

preferências, formas de vestir, andar e falar, sentir, pensar e agir. 

 A discussão de gênero e sexualidade, apesar de ter ganhado destaque 

nos últimos anos, não é um assunto novo e já vinha sendo abordado desde a 

antiguidade, em que havia a ideia de que o homem era o representante da 

espécie humana e a mulher seria uma versão inferior. Portanto, na sociedade, 

nascer com genitália feminina ou masculina já diz muito do que se espera do 

sujeito, nessa construção social sobre seu gênero. Ozella e Aguiar (2008) 

concordam com essa ideia quando dizem que “as expectativas sociais sobre o 

desempenho masculino e feminino já ocupam prematuramente um espaço na 

constituição da subjetividade de homens e mulheres”. As mulheres são 

colocadas constantemente no estereótipo de objetos sexuais, executoras dos 

afazeres domésticos e mães, independente de idade cronológica. 

 A mulher, portanto, tem seu desenvolvimento pautado em questões que 

a fazem acreditar que seu lugar deve ser este de “delicadeza”, feminilidade, 

submissão, beleza e cuidado. Lagarde (2011) diz que por estar sempre 

atravessada nessa questão do ser mulher, as mulheres foram treinadas a 

internalizar a carência e a dependência do outro, submetendo sua realização 

pessoal aos cativeiros, ou aos caminhos legitimados pela sociedade, e se 

desviam do caminho do matrimônio e maternidade, seu destino está na 

religiosidade, prostituição, loucura e prisão. Ou seja, mesmo fugindo do que a 

sociedade espera, a mulher está presa (real ou simbolicamente) em contextos 

impostos pelo patriarcado, a mulher tem sempre a vida moldada pelo outro. 

 Angela Davis (1982) coloca a questão da mulher negra aparecer 

primeiro como trabalhadora e depois como mãe e dona de casa, afirmando que 
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a padronização do ser mulher  caía primeiro na mulher branca. A mulher negra 

carregava (e ainda carrega) o peso da cultura escravocrata e era submetida a 

todo tipo de violência a partir da sua condição de raça e classe, além de ser 

mulher. Portanto, não é possível discutir a questão da criminalidade entre as 

mulheres sem compreender os determinantes de classe e raça. 

3.2 Raça, classe e gênero: criminalização da mulher negra e pobre 

 

  A escravidão deixou um fardo em cima da mulher negra, um fardo 

pesado que a manteve na posição de inferior, por muito tempo a mulher negra 

não conseguia trabalhos que não fossem domésticos e suas condições de 

trabalho eram péssimas. A história da população negra no Brasil deixou 

marcas e impressões que são carregadas mesmo muitos anos após a abolição 

da escravatura, a sociedade continuou e continua vendo o negro como inferior 

e afirmando sua segregação, praticando formas explícitas e implícitas de 

opressão.  

Importante ressaltar que uma discussão sobre a história do Brasil, na 

perspectiva de classe, raça e gênero, deve partir das considerações relativas 

ao desenvolvimento das forças produtivas na África, pois, a inserção da mão 

de obra africana, que se deu a partir da escravização de seus povos com o uso 

de sua força de trabalho, se deu também a partir das forças produtivas, ou 

seja, desenvolvimento de saberes, práticas, tecnologia que incidiram na 

produção africana foram essenciais no desenvolvimento das Colônias. Vale 

lembrar que o Brasil Colônia foi o território que mais recebeu africanos 

escravizados dentre todas as Colônias da América, do total de africanos 

deportados de seu continente, nosso país recebeu cerca de 43% do total.  

A composição da população negra (pretos e pardos) é, portanto, 

constitutiva da formação social do Brasil. De acordo com o relatório do IPEA 

sobre “Políticas Sociais: acompanhamento e análise”, em seu capítulo sobre a 

“Igualdade Racial”, lançado em 2011, o Censo 2010 do IBGE confirmou 

alteração na composição racial brasileira, em que a população negra passa a 

figurar como maioria.  

Os negros no Brasil, considerados aqueles que se declaram pardos e 

pretos, correspondem a 96,7 milhões de indivíduos – 50,7% dos residentes. De 
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acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o contingente 

populacional negro havia ultrapassado o branco em 2006 e, dois anos depois, 

representava a maioria da população. Este aumento progressivo, verificado 

desde a primeira metade do século passado e intensificado na última década, 

conforme analisa Soares (2008), se deve, sobretudo à ampliação do número de 

indivíduos que se reconhecem como pretos ou pardos, uma vez que, 

considerando-se o impacto da diferença das taxas de fecundidade, a 

população negra somente seria majoritária em 2020. O aumento da 

participação da população negra se deu em todas as Unidades Federativas 

(UFs) e foi maior que a variação nacional – de 13,6% – em oito estados. Pará, 

Bahia e Maranhão figuram como os estados com maior participação de pretos 

e pardos (em torno de 76% da população total em cada um). Por sua vez, São 

Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro congregam 45% da população 

preta e parda do país. 

Num país que tem o passivo da escravidão, a diferença de rendimento 

coloca os afrodescendentes na rabeira do espectro social: em 2003, 8,4% dos 

negros encontravam-se em condições de extrema pobreza, ante 3,2% dos 

brancos. No Censo de 2000 do IBGE, mulheres e homens negros 

representavam 44,7% da população brasileira e sua participação chega a 68% 

entre os 10% mais pobres. À medida que se avança em direção aos mais altos 

estratos de renda, sua presença diminuía até atingir apenas 13% entre os 1% 

mais ricos, situação que permaneceu inalterada ao longo dos anos 90. 

Os dados do Censo 2010 apontam que, no Brasil, os rendimentos 

médios mensais dos brancos (R$ 1.538) e amarelos (R$ 1.574) se 

aproximaram do dobro do valor relativo aos grupos de negros (R$ 834), pardos 

(R$ 845) ou indígenas (R$ 735). Entre as capitais, destacaram-se Salvador, 

com brancos ganhando 3,2 vezes mais do que negros.  

Os homens recebiam no país em média 42% mais que as mulheres (R$ 

1.395, ante R$ 984), e metade deles ganhava até R$ 765, cerca de 50% a mais 

do que metade das mulheres (até R$ 510). No grupo dos municípios com até 

50 mil habitantes, os homens recebiam, em média, 47% a mais que as 

mulheres: R$ 903 contra R$ 615. Já nos municípios com mais de 500 mil 
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habitantes, os homens recebiam R$ 1.985, em média, e as mulheres, R$ 

1.417, uma diferença de cerca de 40%.   

 

Rita Izsák, relatora da ONU e especialista sobre minorias, em um 

relatório publicado em 2016, afirmou que a violência no Brasil tem nítida 

dimensão racial e as mulheres negras estão mais sujeitas à diferentes formas 

de abuso.  

 Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ fez um levantamento 

específico sobre as meninas em conflito com a lei e foi constatado que a maior 

parte das adolescentes tem entre 15 e 17 anos, são negras e de classe social 

predominantemente baixa. Assis e Constantino (2001) trazem dados 

semelhantes: além da maioria negra e pobre, possuem baixa escolaridade, 

muitas com familiares envolvidos com drogas e autores de atos infracionais, 

com a mãe como provedora do lar. Assim, é possível afirmar que as mulheres 

negras, mesmo depois de toda luta feminista, ainda não conquistaram a 

mesma posição que a mulher branca. Davis (1982) acredita que isto se deve à 

escravidão, pois esta deixara resquícios de subalternidade em cima da mulher 

negra, excluindo-as de um movimento que deveria lutar pelos direitos da 

mulher no geral, não só da mulher branca. Além disso, a escravidão contribuiu 

para que a mulher negra fosse sempre vista como trabalhadora, tirando de foco 

outras características de sua existência enquanto mulher:  

Proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalharam 
fora de casa do que as suas irmãs brancas. O enorme espaço 
que o trabalho ocupou na vida das mulheres negras, segue 
hoje um modelo estabelecido desde o início da escravatura. 
Como escravas, o trabalho compulsoriamente ofuscou 
qualquer outro aspeto da existência feminina. Parece assim, 
que o ponto de partida de qualquer exploração da vida das 
mulheres negras sob a escravatura começa com a apreciação 
do papel de trabalhadoras (Davis, 1982, p. 10). 

 
 As mulheres escravizadas trabalhavam tão árduamente quanto os 

homens, porém eram mais vulneráveis. Se, na pior das punições, o homem era 

castigado e mutilado, a mulher era castigada, mutilada, mas também violada. 

Eram como fábricas de novos escravos, suas crianças eram vendidas como 

animais. A repressão em cima da mulher negra e escrava sempre ultrapassou 

a repressão contra o homem negro e escravo.  
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 A partir do fortalecimento do capitalismo junto da Revolução Industrial, a 

mulher vai mudando de vida, saindo dos lares para trabalhar em fábricas. 

Assim, a mulher “dona de casa” perde importância e a mulher que trabalha na 

fábrica começa a apoiar a causa abolicionista, porém, Davis (1982) pontua a 

exclusão da mulher negra no reconhecimento dessa luta, este foi atribuído às 

mulheres brancas, geralmente casadas com advogados e médicos. 

 A partir da luta anti-escravocrata, foi surgindo a evidência de que a 

mulher não possuía poder político: como seriam ouvidas? Assim, o movimento 

feminista foi emergindo e começou a luta contra a posição imposta à mulher 

pela sociedade, porém a mulher negra ainda não estava inclusa no movimento 

que deveria lutar pelos seus direitos. 

O capitalismo, portanto, se fortalece na hierarquização de classe, gênero 

e raça pois isso permite que a classe que ocupa o topo da pirâmide explore 

quem está abaixo, e quem ocupa o espaço da base dessa pirâmide é a mulher 

negra que, há séculos é explorada e subjugada, pois além de viver a condição 

de ser mulher, ela se depara com as cicatrizes deixadas pela escravidão e 

racismo, não alcançando direitos básicos como saúde e educação. A 

subalternidade da mulher pobre e negra é perpetuada. 
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Capítulo 4.  A questão de gênero no âmbito do cumprimento 

das medidas socioeducativas em publicações oficiais 

4.1 Apresentação das publicações oficiais 

 

 Para a análise crítica da importância com a qual o gênero é colocado 

pelas instituições atreladas à execução de medidas socioeducativas, foram 

escolhidos cinco textos publicados no período de 2000 até o corrente ano, 

cujas publicações foram frutos de inspeções nacionais em instituições de 

cumprimento de medida sócio-educativa, pelas seguintes entidades, Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB, o Conselho Federal de Psicologia - CFP, a Secretaria de Direitos 

Humanos - SDH e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.  

 O primeiro texto é um mapeamento do IPEA, do ano de 2003, sobre a 

situação das instituições que aplicam a medida socioeducativa no Brasil, 

produzindo dados sobre o perfil do adolescente em privação de liberdade e as 

características do sistema socioeducativo prestado a estes jovens.  

 O texto dois é proveniente de uma parceria do CFP e da OAB e tem a 

intenção de avaliar os níveis de efetivação dos direitos deferidos aos jovens em 

unidades de privação de liberdade denunciando violações, suscitando um 

debate e propondo ações. É descrito como “Inspeção Nacional” nas unidades 

de internação de adolescentes em conflito com a lei, feita por meio de visitas 

simultâneas à unidades de 22 estados e no Distrito Federal em 15 de Março de 

2006. 

O texto três data de 2012 e é do CNJ e faz parte do programa “Justiça 

ao Jovem”, que tem por objeto elaborar diagnósticos sobre o cumprimento de 

medidas socioeducativas em situação de internação, a fim de garantir aos 

adolescentes sob custódia do Estado os direitos abrigados pelo ECA e pelo 

SINASE. Trata-se de um mapeamento feito pelo Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.  
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 O texto quatro é um levantamento feito pela Secretaria de Direitos 

Humanos e SINASE, em 2014, para representar a sistematização dos dados 

enviados por cada sistema estadual e distrital de atendimento socioeducativo.  

 Por fim, o texto cinco se trata de um documento do CNJ, publicado em 

2015, que visa a compreesão da realidade do cumprimento da medida 

socioeducativa de internação para adolescentes do sexo feminino, fazendo um 

recorte no âmbito da especificidade do gênero.  

 

4.2 Análise dos textos: o que se fala sobre gênero? 

 

 No primeiro texto há um capítulo específico sobre raça e gênero, onde 

são apresentados os dados que comprovam a predominância masculina no 

cumprimento de medidas (95%) e relaciona-se o fato de unidades femininas 

terem poucas jovens à possibilidade de um atendimento individualizado e 

melhores acomodações. Outro dado trazido pelo texto é a diferenciação no 

oferecimento de cursos: o número reduzido de meninas acarreta em programas 

menos estruturados e o cursos que chegam a elas denotam a posição 

esperada para as mulheres no mundo do trabalho, como crochê, tecelagem, 

artesanato e confeitaria. 

 No texto dois, por sua vez, aparecem algumas especificidades com 

relação ao gênero, porém não são discutidas a fundo. Na descrição das visitas 

às unidades, é perceptível a predominância de unidades masculinas. Os dados 

sobre unidades mistas mostram o número inferior de meninas: em uma 

unidade com 95 adolescentes, apenas 5 eram do sexo feminino. 

 Meninas com quem as equipes tiveram contato nas visitas falaram sobre 

ter sofrido violência por parte de policiais militares homens antes da aplicação 

de suas medidas socioeducativas. Uma adolescente relatou que um policial 

entrou em sua cela e disparou contra ela quando se recusou a levantar. Houve 

relatos sobre uma orientadora que “brinca de dar tapa” nas meninas.  



26 
 

 Em uma das unidades visitadas, os meninos quando estavam de castigo 

podiam receber visitas da mãe, enquanto as meninas não poderiam receber 

visita alguma, fazendo parecer que a rigidez com as adolescentes é maior. 

 Não se fala sobre a predominância masculina ou cita-se a questão de 

gênero nas conclusões.  

No texto três a categoria gênero aparece tardiamente, apenas na página 

55, quando começa-se a falar sobre o público-alvo das unidades de internação 

do Nordeste. Um fato curioso surge quando se fala sobre o Sergipe: o estado 

não contabiliza sequer uma adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa, embora tenha uma unidade exclusivamente feminina.  

 Depois, só se fala de gênero na página 97, novamente exibindo dados 

sobre essas unidades, masculinas ou femininas, no Sudeste, que é onde há a 

maior proporção de unidades masculinas de internação entre as demais 

regiões. 

 Por fim, tal categoria aparece com dados de que, na Região Sul, a 

maioria das unidades é exclusivamente masculina, só havendo unidades 

femininas das capitais de cada estado. As especificidades dos aspectos de 

gênero não aparecem em nenhum momento e a predominância de unidades 

masculinas sequer é citada nas considerações finais do documento. 

 No texto quatro é apresentada a distribuição de unidades por sexo: são 

376 exclusivamente masculinas, representando 83% do total de unidades. 

Alguns estados não possuem unidades femininas, tendo os atendimentos em 

unidades mistas.  

 O texto destaca que 95% dos jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa é do sexo masculino e 55,77% do número total de adolescentes 

é negro/ pardo. Como conclusão desses dados quantitativos, o texto coloca a 

conduta infracional como um comportamento majoritariamente masculino, sem 

indagar quais seriam suas causas. 

 Por fim, o texto cinco trata exclusivamente do cumprimento de medidas 

socioeducativas e os obstáculos encontrados pelas meninas em conflito com a 
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lei. Foi feito um perfil socioeconômico, constatando que a maior parte das 

adolescentes têm entre 15 e 17 anos, não-brancas, com renda baixa e 

possuem defasagem escolar. Com relação ao ato infracional, a maioria cumpre 

medida socioeducativa por conta do tráfico de drogas, mas cabe ressaltar que 

existem internações indevidas, decorrentes de atos que não ensejam a 

privação de liberdade. 

 O texto ressalta ainda a solidão que as assola, pois com a escassez de 

unidades femininas, elas são deslocadas para locais distantes da cidade onde 

moram, dificultando as visitas da família e, ainda, das unidades visitadas, 

apenas uma possuía estrutura para que a jovem mãe pudesse conviver com 

seu filho no decorrer da internação. 

 Conclui-se no texto que dificilmente os preceitos estabelecidos pelo ECA 

são cumpridos e existem violações aos direitos das adolescentes. Estruturas 

físicas precarizadas, ausência de visita íntima, sérios problemas no que se 

refere à escolarização, higiene, saúde e maternidade, não correspondendo às 

exigências de proteção integral. Não há preparo para lidar com questões de 

gênero que atingem adolescentes do sexo feminino. O Estado é falho no 

exercício e proteção destas jovens, a socioeducação não acontece. A medida 

socioeducativa carrega o mesmo peso da prisão: se torna castigo. 
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5. Considerações Finais 
 

  Com a análise dos textos, é perceptível a invisibilidade da questão do 

gênero no ambiente das medidas socioeducativas. A predominância masculina 

na prática do ato infracional não é problematizada. 

 Oliveira (1995) e Pereira (1993), nos anos 90 já indicavam que o 

reduzido número de meninas e a fraca visibilidade da mulher e das condições e 

especificidades de seu processo de criminalização são responsáveis pelo lugar 

subalterno que as instituições femininas têm ocupado no sistema 

socioeducativo desde que foram criadas. Já Assis e Constantino (2001) 

apontam que os motivos da falta de estudo sobre a criminalização feminina, 

além da sua reduzida incidência se comparada à masculina, está no papel 

secundário da mulher na sociedade e no preconceito que dá pouco valor às 

demonstrações sociais do genêro feminino, além da falta de interesse público 

acerca do tema. 

 A ausência de publicações à respeito do encarceramento feminino e de 

suas experiências no que diz respeito à medida socioeducativa culmina na 

dificuldade de formular e executar políticas públicas voltadas às meninas, seu 

anonimato perpetua. 

 As unidades femininas deveriam contar com estruturas para receber 

crianças para que a mãe possa conviver com o(a) filho(a) durante o tempo de 

internação, mas isso não acontece. As adolescentes muitas vezes são privadas 

de receber visitas íntimas, violando seu direito à sexualidade. As unidades não 

possuem estrutura socioeducativa, a internação se torna punição. Os cursos 

profissionalizantes ofertados às adolescentes reafirmam a posição que a 

sociedade impõe sobre a mulher e nos mostram o quão institucionalizado está 

o machismo. 

 Portanto, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente não significa 

que os direitos estão sendo cumpridos, é preciso compartilhar dos objetivos 

propostos nas leis e executá-los. O texto do CNJ, “Dos espaços aos direitos”, 
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denuncia a falta de preparação por parte dos funcionários de unidades 

femininas de internação, bem como a falta de apoio do próprio Estado para 

lidar com os conflitos e questões atreladas ao gênero. Comportamentos como 

ameaça, violência e disciplinamento ainda acontecem e o sistema da proteção 

integral não é respeitado, não garantindo às adolescentes seus direitos e, 

menos ainda, sua reinserção social.  

 A Psicologia deveria contribuir para que a adolescente em conflito com a 

lei fosse valorizada enquanto sujeito de direitos. O psicólogo deveria se 

preocupar com sua reinserção social, mantendo uma posição ética e de 

compromisso social, indo além da realização de laudos e relatórios. O 

profissional da Psicologia, junto à equipe, deve problematizar tudo que chega à 

eles e tentar contribuir com reflexões críticas acerca da prática no meio da 

socioeducação, bem como os órgãos que têm relação com o cumprimento de 

medidas devem contribuir com publicações e levantamentos que incluam 

gênero como um marcador social tão importante quanto os outros. 

 A medida socioeducativa não vem sendo cumprida com teor pedagógico 

e acaba tomando sentido de prisão e punição. O Estado age de maneira 

paradoxal, pois ao colocar as adolescentes dentro de uma unidade sem 

atividades culturais e esportivas, por exemplo, reforça a institucionalização 

delas ao contrário de socioeducá-las. 

 Muitos são os desafios encontrados nessa temática, e o presente 

trabalho teve o intuito de elaborar essas questões iniciais, numa perspectiva 

psicossocial, ao evidenciar que, mesmo as ações e publicações que visavam 

denunciar a falta de direitos no cumprimento de medidas sócio-educativas, não 

encontramos explicitamente preocupações e propostas que garantam a 

especificidades de gênero relativas às adolescentes em situação de conflito 

com a lei.  
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