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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é compreender a forma como as adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa de internação no Rio de Janeiro dão sentido à sua experiência 

institucionalizada. Esta experiência é socialmente construída por elas em relação aos 
funcionários que atuam no cumprimento da implementação de tal medida, como psicólogos, 

assistentes sociais, professores e agentes socioeducativos, ou seja, por aqueles que atuam na 
institucionalização delas. Do mesmo modo, a institucionalização não incide somente em suas 
vidas, mas afeta diretamente aos familiares mais próximos. Desta forma, este trabalho pretende 

promover um debate sobre a institucionalização feminina, um grupo social pouco estudado 
dentro do campo das dissertações e teses sobre prisões e socioeducação. Nesse contexto, 

objetiva-se compreender as categorias nomeadas por elas na experiência com o encarceramento, 
denominadas como o “segurar a cadeia”.  

 

Palavras-chave: Medida socioeducativa feminina. Medida socioeducativa de internação. 
Adolescente em conflito com a lei. Punição. Educação. 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this study is to understand how young women that are serving socio-

educational measures give meaning to their institutionalized experience. This experience is 
socially constructed by them in relation to the employees who act in the implementation of the 
measure, such as psychologists, social workers, teachers and socio-educational support agents, 

those who work in institutionalization. Similarly, institutionalization does not only affect their 
lives but directly affects their immediate family members. Thus, this work intends to promote 

a debate about the female institutionalization, understudied so far within the field of 
dissertations and theses on prisons and socioeducation. In this context, the objective is to 
understand the categories they have named in their experience of incarceration, named such as 

"holding the prision". As well as the forms of instrumentalized classifications in the everyday 
of the socio-educational measure. 

 
Key words: Female socioeducative measure. Socioeducative measure. Adolescent in conflict 
with the law. Punishment. Education. 

  



11 
 

      
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................14 

PARTE 1:  Os caminhos da pesquisa .....................................................................................21 

1. “De professora a pesquisadora”  ...............................................................................21 

2. Fazer campo em “cadeia”: os empecilhos burocráticos. ..........................................22 

3. Etnografia de entrada no campo: o primeiro olhar sobre a unidade. ..................25 

4. “Fofoca”: o teste para a pesquisadora. ....................................................................30 

5. A unidade PACGC e a rotina disciplinar ................................................................33 

6. O alojamento: “Aquela coisa que vai subindo pra mente”. ...................................35 

7. Metodologia:...............................................................................................................40 

8. Aplicação dos questionários ......................................................................................42 

9. “No início é mais difícil”: Provisória x Internação ....................................................45 

10. Quem são as meninas do PACGC? ......................................................................48 

Parte 2: “O segurar a cadeia” ..................................................................................................57 

1 CAPÍTULO 1: As famílias  ..................................................................................................57 

1.1 “Você já se colocou no lugar dela, que não recebe visitas?” (Maria Carolina) .57 

1.2 De uma família a outra - “se minha mãe não viesse me visitar eu não pensaria em 

mudar” (Maria Carolina)....................................................................................................62 

1.3 A família na vida egressa – “Uma hora a gente vai sair daqui” (Tereza) .............71 

1.4 Estratégia- “se você não tem vistas você não é nada aqui dentro” (Anita) ...........75 

2 CAPÍTULO 2: A cadeia delas .............................................................................................78 

2.1 “Trabalhar com mulher é diferente, tem que ter mais jogo de cintura.” (Agente 

Fernando) ............................................................................................................................78 

2.2 A relação com a facção. “Quando cheguei aqui ninguém me ajudou” (Clarice) .79 

2.3 As solidariedades - “A gente abraça mesmo” (Luiza)............................................83 

2.4 As relações a partir das facções - “se falar a verdade nóis agrega” (Nina) ...........87 

2.5 “Trabalhar com elas é aprender tudo de novo” (Agente Roberto) .......................93 



12 
 

3 CAPÍTULO 3: A ESCOLA ............................................................................................... 102 

3.1 “É melhor estar na escola que ficar trancada” (Carmem) ..................................102 

3.2 O fracasso escolar – “Era tudo sem graça” (Luiza) .............................................103 

3.3 “A escola daqui me deu maior vontade de voltar a estudar” (Luiza) .................108 

3.4 Disciplina – “elas são mais abertas a conversa, as regras não”.   (Professor 

Marcelo) ............................................................................................................................111 

Análise conclusiva ................................................................................................................118 

Referências bibliográficas ....................................................................................................120 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

      
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Os muros da instituição..........................................................................................41  

Figura 2. Meninas no alojamento..........................................................................................44 

Figura 3. Representação materna na instituição e no corpo das meninas.............................77 

Figura 4. Tatuagem religiosa........................................................................................ ........91 

Figura 5. Momento de união entre as meninas................................................................... ..95 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Idade e escolarização ao entrar na instituição. ......................................................107 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Variações de cores de pele/raça............................................................................... 49 

Gráfico 2: Relação familiar na criação.  .................................................................................... 49 

Gráfico 3: Relação do número de irmãos/menina.  ................................................................... 50 

Gráfico 4: Relações matrimoniais. ........................................................................................... 51 

Gráfico 5: Filiação. ................................................................................................................... 51 

Gráfico 6: Religiosidade. .......................................................................................................... 52 

Gráfico 7: Trabalho/função exercida antes da institucionalização.  .......................................... 53 

Gráfico 8: Motivo para delito. .................................................................................................. 53 

Gráfico 9: Artigos criminais de maiores incidências. ............................................................... 54 

Gráfico 10: Reincidência na instituição. ................................................................................... 55 

Gráfico 11: Familiares que se encontram em instituições. ....................................................... 56 

Gráfico 12: Famílias de origem e adquiridas. ........................................................................... 63 

Gráfico 13: Localização onde residia a família antes da internação.  ....................................... 70 

Gráfico 14: Processo de evasão escolar.  ................................................................................. 104 

 

 

 
 



14 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

Formalmente as unidades socioeducativas são apresentadas como o lugar da 

ressocialização e educação, contudo uma leitura histórica e sociológica sobre o tema apresenta 

este espaço como um contínuo do processo de institucionalização da infância1 iniciado no 

século XIX. Assim como alguns trabalhos etnográficos apresentam a instituição socioeducativa 

como “prisão” ou “cadeia”, neste trabalho também opto em usar esta categoria como forma de 

aproximar a análise desta pesquisa à percepção das jovens institucionalizados no campo 

observado. Diferentemente das pesquisas produzidas para atender às demandas dos órgãos 

públicos, as pesquisas sociológicas2 sobre instituições socioeducativas ultrapassam os limites 

da observação do espaço físico e burocrático, priorizam o conjunto de regras e elaborações das 

ações que significam aquele espaço enquanto prisão.  

A partir do método etnográfico em uma instituição específica, a única instituição 

socioeducativa feminina do Estado do Rio de Janeiro, a pesquisa pretende compreender a forma 

como a institucionalização é vivenciada pelas internas e os significados atribuídos por elas às 

experiências no cumprimento da medida. A proposta inicial deste trabalho de dissertação foi 

pensada a partir da minha experiência tanto como pesquisadora quanto como professora, e foi 

nessa relação que, tal como explicarei mais adiante, algumas de minhas inspirações foram 

geradas. As perguntas iniciais que motivaram a dissertação envolviam relações educacionais na 

condição de privação de liberdade. O fato de uma escola funcionar dentro de uma unidade 

socioeducativa, na maioria das vezes vista como instituição “corretiva” e “punitiva”, motivou 

a elaboração de algumas questões que tinham o objetivo de compreender como os adolescentes 

vivenciam e significam a educação dentro de uma instituição “fechada”. 

Meu ponto de partida analítico foram as leituras de Goffman e Foucault, autores 

fundamentais para a análise do funcionamento e das lógicas institucionais e de poder. Busquei, 

a partir deles, compreender principalmente as rupturas entre um espaço institucional e a vida 

                                                                 
1 No trabalho de Irene Rizzini “O século perdido. Raízes Históricas das políticas públicas para infância no Brasil” 

faz um apanhado com resumos das políticas públicas que foram fundamentais para a compreensão dos problemas 

relacionados as instituições punitivas atuais. Desde o momento em que os cuidados com a infância eram reservados 

a filantropia e assistências religiosas, até a criação da justiça e assistência a infância, problema relacionados a 

pobreza orientam a assistência a infância.  
2 Alguns trabalhos lidos: Dissertação de Juliana Vinuto: “Entre o 'Recuperável' e o 'Estruturado': classificações 

dos funcionários de medida socioeducativa de internação acerca do adolescente em conflito com a lei.  

Natasha Elbas Neri, “Tirando a cadeia dimenor”: A experiência da internação e as narrat ivas de jovens em 

conflito com a lei no Rio de Janeiro”. 
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externa a ele, tendo como enfoque a relação entre o “dentro” e o “fora” das instituições. 

Goffman aborda, em Manicômios, prisões e convento (1992), as rupturas e transformações na 

subjetividade dos indivíduos institucionalizados, suas fragmentações pessoais e 

descontinuidades, ao passo que Foucault (1999) nos mostra o modo como o meio disciplinar 

singulariza e atua sobre a subjetividade dos indivíduos através dos meios de vigilância. Voltarei 

a esse tema mais adiante. 

Hoje, as pesquisas sobre instituições criaram outras perguntas, mas os autores clássicos 

ainda nos são úteis para pensar a pesquisa em instituições e a sua relação com as continuidades 

e seus rompimentos. No caso da socioeducação: podemos perguntar que tipo de sociabilidade 

estamos falando quando pensamos essas instituições? Além, de serem produzidos, como esses 

indivíduos estão produzindo subjetividades? De que forma a sociologia das “prisões” nos 

ajudam a pensar o controle dos jovens periféricos? É deste ponto que parti para pensar e 

desenvolver o início da pesquisa. 

Até o momento, apresentei algumas questões que me motivaram ao tema e as perguntas 

iniciais. Entretanto, as perguntas centrais desta pesquisa foram construídas no contato com o 

campo. Usando Wright Mills (1982) para pensar a produção de um trabalho de acadêmico, 

quero recuperar a sua definição do processo da pesquisa e da escrita em ciências sociais, 

atribuído por ele como um “artesanato intelectual”. Assim, não podemos pensar o trabalho 

acadêmico como linear, isto é, não se supõe que a pesquisadora produza todas as suas perguntas 

antes da observação. Ao contrário, o percurso da observação modifica questões iniciais e propõe 

outras. Da elaboração do tema à construção das perguntas centrais, realizamos um trabalho 

quase manual, que vai tomando forma a partir da leitura de teses, da discussão sobre o tema 

com amigos, da organização do material de pesquisa, de reuniões de orientação e, 

especialmente, do curso das observações, das interações e das entrevistas realizadas com os 

sujeitos da pesquisa. 

A partir da experimentação do campo, do início da investigação dentro de uma unidade 

feminina, a questão central da dissertação, que era pensar a escola na construção da vida 

institucionalizada, tornou-se insuficiente na compreensão do sentido da vida institucionalizada. 

É preciso compreender outras relações nas quais a escola está inserida, principalmente como se 

insere na rotina da vida institucionalizada. 

O processo investigativo desta pesquisa iniciou-se de uma forma, e o contato com o 

campo e com os sujeitos da pesquisa desencadeou uma série de outras questões. Pensar a escola 

e a educação formal na socioeducação em um curto espaço de tempo não seria suficiente para 
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responder às minhas perguntas iniciais. Acredito pensar a educação é pensar em um processo 

de longa duração, e o período de observação permitido neste trabalho de mestrado não foi 

suficiente para um projeto desse fôlego. Assim, analisar o significado atribuído à escola dentro 

da experiência interna de uma instituição socioeducativa ainda constitui uma parte importante 

deste trabalho, mas que não se restringe somente a esta questão.  

Ao mesmo tempo, caso continuasse perseguindo somente as minhas motivações iniciais, 

eu reduziria as oportunidades em desenvolver questões trazidas da experiência de pesquisa com 

essas jovens. Então, expandir o meu olhar sobre o campo se tornou um componente relevante 

para o trabalho. 

Para iniciar o processo de investigação das questões já mencionadas aqui, foi 

encaminhado ao Degase3 um projeto de pesquisa para a realização do trabalho de campo em 

uma unidade socioeducativa. A instituição onde o campo foi realizado é a unidade 

socioeducativa Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Novamente usando a ideia do 

“artesanato intelectual”, a entrada em uma instituição feminina reorientou as perguntas do 

trabalho, ao mesmo tempo em que foram necessárias outras leituras que oferecessem suporte a 

esta experiência de campo.  

A questão motivadora da dissertação não foi totalmente abandonada. Afinal, este 

trabalho também pretende investigar as perguntas que visam compreender a produção das 

subjetividades presentes na escola interna da instituição, tanto pelas internas quanto pelos 

professores. Contudo, a dissertação não se deterá somente à relação das adolescentes com a 

escola, mas como a escola dentro de toda rotina disciplinar compõe uma importante função, 

principalmente auxiliando nas dificuldades do aprisionamento.  

Em uma unidade para adolescentes fechada ou que produza o “fechamento”, a escola é 

um mecanismo importante para aliviar as tensões de viver a instituição, é uma oportunidade de 

ficar mais tempo fora das grades. Para além de pensar a escola como um espaço relacionado à 

produção de conhecimento, a pesquisa me levou a pensar na escola como uma das 

possibilidades de “segurar a cadeia”, mesmo não sendo a única forma de auxiliar este processo, 

já que a participação da família na institucionalização talvez seja a questão de maior relevância. 

O início da minha conversa com as jovens foi marcado por uma frase: segundo a minha 

entrevistada, o mais difícil era conseguir “segurar a cadeia”. Inicialmente compreendi esta 

                                                                 
3 Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão vinculado a Secretaria de Estado de Educação, que 

tem a responsabilidade de promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro. 

Criado pelo Decreto nº 18.493, de 26/01/93, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela execução das medidas socioeducativas, preconizado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens em conflito com a lei. 
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expressão com base nos mecanismos criados por elas para suportar aquela passagem pela 

instituição. Em uma outra entrevista, com uma das jovens internas, ao falar de uma colega que 

havia se cortado toda, ela disse: “ela fez isso porque não segura sua cadeia”. Não é obvio 

compreender a lógica de funcionamento desses mecanismos que possibilitam a vida 

encarcerada. Este assunto passou a nortear a minha questão investigativa e orienta a minha 

expansão do tema de pesquisa. 

Pensando o meu objeto de pesquisa e os sujeitos envolvidos nela, o que consiste 

“segurar a cadeia” naquela instituição? Sabemos pouco sobre a socioeducação feminina pelas 

lentes da sociologia, e esta questão torna-se o interesse central da investigação nesta pesquisa. 

Dessa forma, o desenvolver da pesquisa encaminhou-me a estender o centro de análise. Para 

chegar até a escola e compreender a sua relevância, faz-se necessária a compreensão de como 

ela se insere na lógica da vida de uma adolescente institucionalizada. Todo o funcionamento e 

organização da vida em uma instituição feminina passou a ser constituinte da estrutura do 

trabalho. Não poderia desconsiderar toda relevância que o campo trouxe para o debate sobre a 

institucionalização feminina.  

Desta forma, as perguntas que compõem o conjunto de análise investigativa da 

dissertação foram ampliadas, para melhor compreender o que é a “cadeia” para elas e as formas 

de segurá-la. Assim, no arcabouço deste trabalho, busca-se compreender as categorias 

classificatórias nomeadas pelos agentes que vivem a instituição e que significam o espaço 

socioeducativo, bem como compreender o significado da socioeducação construído pelos atores 

sociais, de forma que responda às questões: de que forma as internas significam a sua 

experiência institucionalizada? Como os agentes socioeducativos significam a sua função? 

Como a questão de gênero configura elementos de poder no trabalho do agente? Do mesmo 

modo, como os professores dão sentido às “escolas da prisão”? De que forma os professores 

pensam a questão de gênero e sexualidade na escola? O que são a ressocialização e o meio 

disciplinar para os sujeitos que vivem o espaço? De que forma a educação é elaborada dentro 

da unidade socioeducativa? Qual sentido dado à educação formal no espaço de privação de 

liberdade? Como as questões de gênero são elaboradas pelas adolescentes? Na forma 

organizativa das adolescentes, quais são elementos de poder? Como são sentidas as diferenças 

entre trabalhar em unidade de adolescentes masculinos e femininas? Como as adolescentes 

vivenciam as desigualdades de gênero na cadeia? Como a família estrutura a vida na instituição? 

Umas das motivações em ampliar o eixo central da dissertação é a escassez de pesquisas 

nas ciências sociais sobre as instituições socioeducativas; se buscarmos as pesquisas feitas em 
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unidades femininas são ainda mais raras. A ausência do encarceramento feminino como um 

tema da literatura sociológica me impôs limites no uso da literatura que aborda as meninas 

institucionalizadas. Assim, os trabalhos realizados em instituições masculinas foram o ponto de 

partida, mas não foram o suficiente para desenvolver as questões elaboradas no campo, 

principalmente porque as situações observadas na unidade feminina extrapolam os conceitos 

elaborados nas experiências do encarceramento masculino. 

Duas pesquisas relevantes para compreender a dinâmica de funcionamento das prisões 

foram as teses do Antônio Rafael Barbosa (2005) e Rafael Godoi (2015). Segundo essas 

pesquisas, não é possível entender o modus operandi institucional sem levar em consideração 

o protagonismo das facções e do tráfico de drogas operante na construção do poder. Já as 

dissertações realizadas com pesquisas na socioeducação, os trabalhos da Natasha Neri (2006) e 

da Juliana Vinuto (2014), a partir de relatos etnográficos e entrevistas em unidades masculinas, 

trazem importantes elementos para pensar a passagem do adolescente pela instituição como 

uma gradação na vida do crime. Farei outras referências a esses trabalhos mais adiante. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, percebi que, na unidade investigada, o 

ordenamento segundo as regras das organizações criminosas não predominava naquela unidade, 

diferentemente das outras formas de organização de poder nas unidades para adultos e para 

jovens masculinos em conflito com a lei, onde a facção é uma organização central na condução 

das regras internas e definidoras de poder. Então, quais seriam as principais relações 

organizativas instituição feminina? Quais seriam as relações que dariam sentido à experiência 

de cadeia delas? 

As pesquisas sobre as instituições femininas, na maioria das vezes, trabalham em uma 

perspectiva denunciativa das mazelas no encarceramento deste sujeito, como a precariedade 

para atender mulheres e o rompimento das relações familiares e afetivas que são produzidas no 

encarceramento da mulher, mas poucas pesquisas buscam compreender o modo de organização 

e as relações de poder construídas dentro de outra configuração institucional que não a 

masculina. Outros temas, como a organização escolar na vida institucional ou as relações de 

trabalho nas instituições femininas, também são pouco explorados. Desta forma, proponho 

refletir no que o meu trabalho poderia trazer de novo para a discussão sobre encarceramento de 

adolescentes. 

Esta dissertação, ao perguntar os sentidos da experiência de cadeia das jovens de uma 

unidade específica, se orienta dentro do conjunto de teses e dissertações sobre prisões, ao 

mesmo tempo que também se inclui no grupamento de pesquisas sobre socioeducação. De certo 

modo, todas as pesquisas sobre prisões, ao tentarem compreender os fluxos que influenciam as 
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subjetividades dos sujeitos ou as relações de poder que mantêm uma coesão de grupo, são 

também uma sociologia do “segurar a cadeia”. Contudo, o que estamos chamando de “segurar 

a cadeia” não é igual entre homens, mulheres ou jovens. Neste trabalho, a questão do gênero é 

um determinante na construção de várias relações, o que nos leva a concluir que existem 

especificidades nestes trabalhos sobre análise institucional. Por isso, esta dissertação busca 

compreender essa questão fundamental, que é o significado de viver a cadeira, ou “segurar a 

cadeia” segundo as próprias jovens. A partir desta experiência, procuro me aprofundar nas 

relações construídas entre os sujeitos protagonistas que são as jovens internas e as suas relações 

internas e externas.  

A primeira parte do trabalho consiste em pensar os caminhos da pesquisa e uma 

apresentação do campo. Aqui, faço uma descrição sobre todo o percurso de pesquisa até o 

momento da elaboração do tema central, incluindo as dificuldades do campo. Trago um debate 

sobre as especificidades em fazer campo em instituições fechadas, examino os principais 

desafios enfrentados, apresento o objeto de pesquisa e metodologia desenvolvida e busco, 

também, situar a unidade feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa e descrever o 

perfil das suas internas. Ademais, a forma como o tema foi pensado e elaborado, todas as 

questões a que fui levada a abrir mão e as bifurcações diante da proposta de pesquisa também 

constituem parte da pesquisa e merecem ser apresentados ao leitor. Levando em conta as 

considerações do artesanato intelectual de Mills, o que veremos aqui é um trabalho acadêmico 

na sua condição uma colcha de retalhos bem costurada. 

A segunda parte fundamenta-se na análise do material empírico. Esta parte se divide em 

três etapas: a primeira consiste em pensar a família na experiência de cadeia das meninas que 

cumprem medidas socioeducativas; a segunda tem como foco as formas de organização e poder 

no contexto de uma socioeducação feminina, quais elementos são usados por elas para sustentar 

a passagem pela socioeducação; e, por fim, a terceira etapa apresenta uma análise da escola na 

vida institucionalizada e os significados atribuídos a este espaço na arte de “segurar a cadeia”. 

A segunda parte foi desenvolvida a partir questões que nasceram depois de muita 

observação de campo, entrevistas, e uma seleção de prioridades que uma dissertação obriga a 

fazer. É a tentativa de compreender um enigma da vida institucionalizada, enigma esse que não 

veio, a priori, de uma experiência pessoal, pois nunca tinha estado antes em uma unidade 

socioeducativa, tampouco da literatura, mesmo que me tenha ajudado a pensar o campo, ou das 

entrevistas realizadas no início de todo o trabalho. O enigma veio, sim, da observação, da 
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experiência. Entender aquela instituição e os significados para as internas era o começo do meu 

objetivo como pesquisadora. 
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PARTE 1:  Os caminhos da pesquisa 

    

1. “De professora a pesquisadora” 

 

Após terminar a licenciatura em ciências sociais, comecei a trabalhar lecionando em 

uma escola particular, na zona norte do Rio de Janeiro, porém, logo em seguida, assumi uma 

vaga no Sistema de Educação Estadual do Rio de Janeiro, no interior do Estado, minha cidade 

natal. Por coincidência, fui alocada na mesma unidade escolar em que estudei o ensino médio.  

Estar no espaço escolar no qual vivi anos de minha vida trouxe-me algumas inquietações, 

principalmente sobre a falta de mudanças. Além disso, trabalhar na escola fez emergir várias 

lembranças na qual conseguia visualizar semelhanças com aquele momento atual. A nova 

realidade vivida no trabalho instigou-me a relacionar a pesquisa proposta ao mestrado com 

alguma questão que pudesse relacionar a instituição escolar.  

O deslocamento da universidade para o local de trabalho pode trazer frustações em 

relação ao que fomos preparados, pois nem sempre a realidade confirma as expectativas. Mas 

quando falamos em voltar para escola, ainda é mais problemático, justamente por se tratar de 

um universo vivido por nós durante muito tempo, assim, trabalhar na escola se parece com 

voltar a um lugar de onde nunca se saiu. No meu caso, agora, com vários outros problemas e 

questões. 

Estar na escola agora como professora não me isentou de colocar em prática o outro 

lado de minha formação: de pesquisadora. Tudo ali suscita inúmeros questionamentos, entre 

eles: “Será que a escola continua a mesma?” Diferentemente de outros campos de observação 

que tive oportunidade de fazer durante a graduação, a escola é um ambiente de difícil 

problematização, justamente por estar inserida nela durante toda a vida. 

Frequentemente, escutamos nos corredores escolares, de alunos e professores, a 

reclamação de que a escola é uma prisão, fato que nos leva a questionar por que a escola é 

aquele lugar do qual “queremos ir embora”. O que na escola representa prisão? De que tipo de 

sociabilidade institucional estamos falando, e com que tipo de sociabilidade institucional 

prisional estamos comparando a escola? Foram muitas questões motivadas pela minha 

experiência de trabalho que me direcionaram a chegar a este tema de pesquisa. 

 Não foram isoladas as vezes que, ao se lamentarem das péssimas condições de trabalho, 

meus colegas demonstraram um descontentamento com esta nova geração de alunos, que, 

segundo suas percepções, estão cada vez mais descontrolados e violentos. Por vezes, escutei: 

“imagina quem trabalha com aqueles jovens bandidos de verdade” ou “se a gente reclama, 
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imagina quem trabalha nas escolas do Degase”. Esses questionamentos me despertaram um 

interesse de pesquisa relacionada às escolas localizadas em unidades socioeducativas.  

O contato anterior com algumas leituras, ainda na graduação, sobre instituições de 

controle, institucionalização de crianças, adolescentes e violência me auxiliou a amadurecer um 

projeto de pesquisa que refletisse sobre a realidade escolar dentro das instituições de 

encarceramento para jovens no Rio de Janeiro. Mesmo que a pesquisa tenha se expandido e 

apresentado outras questões, minhas indagações partiram daqui. Acredito que a minha profissão 

influenciou diretamente na escolha do tema de pesquisa, da mesma forma como também 

facilitou o diálogo inicial com alguns professores entrevistados. Os trabalhos de campo em 

instituições fechadas apresentam algumas dificuldades devido à própria configuração: me 

apresentar não só como mestranda, mas como professora, quebrou o desconforto inicial que o 

pesquisador normalmente enfrenta, aquele distanciamento em relação à realidade do sujeito 

pesquisado.  

 

2. Fazer campo em “cadeia”: os empecilhos burocráticos.  

 

A investigação de pesquisa dentro do espaço socioeducativo demanda inicialmente 

romper a barreira física, conseguir ultrapassar os muros da instituição, o que não é uma tarefa 

fácil. Ao buscar informações com outras pesquisadoras que já fizeram pesquisa no Degase, fui 

informada que o processo judicial poderia demorar bem mais que o previsto. Devido à 

necessidade de cumprimento dos prazos acadêmicos, tentei por vários caminhos estabelecer o 

primeiro contato com alguma unidade socioeducativa, sem definir previamente uma unidade 

específica.  

O projeto de pesquisa enviado para a administração do Degase demandava a indicação 

de uma unidade específica para realização do campo. Optei em indicar a unidade “Padre 

Severino”, por ser uma das unidades mais antigas, localizada na Ilha do Governador. Neste 

intervalo de tempo, ao conhecer uma militante do movimento de mulheres encarceradas, tentei 

através, desta representante, entrar em outra unidade socioeducativa, enquanto aguardava meus 

documentos e o projeto de pesquisa serem avaliados judicialmente.  Devido à possibilidade em 

ter auxílio neste processo inicial, alguém que facilitasse a minha entrada no campo, decidi 

modificar o projeto de pesquisa inicial e concentrar a investigação na unidade feminina. Mesmo 
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com a presença de um “informante”4, alguém que facilitasse o início do trabalho, não anularia 

todo o processo burocrático exigido para entrar no Degase.  

Inicialmente pensei não ser uma boa opção, devido aos dados quantitativos dos jovens 

encarcerados apontarem para a presença majoritária de meninos internados. Frequentemente, a 

cobertura midiática sobre os debates pertinentes ao encarceramento juvenil está voltada para o 

universo masculino. Muitos caminhos nos atraem a pensar que o universo prisional e 

socioeducativo se restringe a este público. Ainda assim, esta possibilidade de entrada em uma 

unidade feminina me deixou animada, principalmente por abrir novos horizontes de pesquisa.   

 Mesmo que não tenha funcionado esta possibilidade de entrar no Degase via uma 

“informante”, eu necessitava da autorização judicial para procedimento de pesquisa. Entretanto, 

a opção em permanecer com a investigação na unidade feminina acrescentou uma importante 

perspectiva de gênero a dissertação, tornando este trabalho uma produção diferente da maioria 

dos trabalhos acadêmicos já produzidos sobre a socioeducação.  

Todo trabalho de campo inicia-se com suas primeiras dificuldades, e o meu não foi 

diferente. Além do esforço na tentativa de entrar a unidade, os entraves burocráticos foram os 

mais diversos. Tendo em vista de que se trata de um espaço institucional, onde o objetivo é a 

garantir a guarda, proteção e tutela de jovens em conflito com a lei, o controle inicia-se antes 

da entrada no campo. Consequentemente, muitos entraves apareceram neste início gerando um 

tempo extenso de espera de seis meses e meio. Tratarei aqui em descrever o início do processo 

legal para autorização judicial, para que o leitor compreenda com olhar mais próximo as 

dificuldades do pesquisador.  

Inicialmente, entrei em contato com a instituição por email e fui informada do processo 

legal para iniciar o trabalho de campo. No dia em que fui ao Degase entregar os documentos, a 

funcionária responsável por analisar as propostas de pesquisas e estágios me informou que, para 

ter acesso à escola presente na instituição, eu precisaria abrir um processo diretamente na 

Seeduc (Secretária Estadual de Educação). Embora o Degase seja administrado pela secretária 

de Educação, outro órgão dentro da secretária ficaria responsável por gerir as escolas presentes 

nas Unidades socioeducativas, que é o DIESP (Diretoria Especial de Unidades Escolares).   

                                                                 
4 A bibliografia da Antropologia e da sociologia nos fornece inúmeros exemplos  de situações nas quais o trabalho 

do pesquisador simplesmente não poderia ter sido executado ou teria ficado bastante comprometido se não 

tivessem sido estabelecidas relações com sujeitos pertencentes ao universo e ao campo de pesquisa, detentores de 

qualidades e de conhecimento relação aos outros sujeitos. Como por exemplo o trabalho de Loic 

WACQUANT. Corpo e Alma: Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe ou FOOTE WHYTE, 

William. Sociedade da Esquina.) 
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No mesmo dia, fui a central da Diesp. Chegando ao endereço indicado, o prédio estava 

em reformas, e o Diesp havia sido transferido temporariamente para Vila Isabel. Fui até o local 

indicado e recebi novas orientações de documentação. No final da mesma semana, voltei para 

entregar os documentos e novamente fui informada que seria necessário um outro documento. 

Este outro documento seria um parecer do comitê de ética da universidade à qual estou 

vinculada. Ao entrar em contato com a Universidade, fui informada sobre toda a burocracia e 

o tempo que levaria para conseguir este parecer. 

Ao entrar no site do comitê de ética da universidade, notei que as informações não eram 

claras e, além das dificuldades de informação, todos os formulários a serem preenchidos 

envolviam questões de pesquisas em outras áreas do conhecimento. Ao ligar para universidade, 

fui informada que a plataforma foi construída para submissão de pesquisas em áreas biológicas 

e que uma plataforma para pesquisas na área das "Humanas" ainda seria criada. Então, comecei 

a preenchê-la, com suas enormes exigências, assinaturas e objeções. Finalmente consegui 

encaminhar tudo exigido na plataforma. Algumas semanas depois, obtive a resposta de que meu 

projeto não foi encaminhado para ser avaliado na reunião do comitê, pois alguns dados 

deveriam ter sido preenchidos de outra forma. Também faltavam outras assinaturas que 

deveriam constar nos documentos.   

Para termos uma breve ideia dos tramites burocráticos, o comitê de ética só analisa dois 

processos em cada reunião, que acontece em meses intercalados, e as mesmas possuem datas 

fixas. São analisados os projetos conforme a data de envio. Com a dificuldade de completar os 

documentos a serem enviados para Seeduc em tempo de cumprir as exigências e prazos 

estabelecidos pelo programa de Pós-graduação, optei por enviar os documentos para a 

instituição do Degase, a serem avaliados judicialmente, correndo riscos de ter dificuldades de 

entrar na escola interna. Todavia, esta seria uma forma de garantir o andamento do processo 

que concederia a entrada no campo.  

O Degase é um órgão do governo do Estado do Rio de Janeiro que executa as medidas 

judiciais aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, hoje este órgão é administrado  pela 

Secretaria de Educação do Estado, assim como as escolas presentes dentro das unidades 

socioeducativas são administrados pela mesma secretaria, contudo as escolas ficam sob 

jurisdição da Diesp (Divisão Interna das Escolas Socioeducativas e Prisionais), um outro órgão 

interno à Secretaria de Educação. Eu precisaria de autorizações tanto do Degase quanto da 

Diesp. 

Desta forma, para dar início ao campo antes de conseguir a autorização judicial, comecei 

por fora das unidades, através de entrevistas com professores indicados por amigos que também 
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são professores. Num primeiro momento, não tive critério em analisar uma escola específica e 

entrevistei professores de unidades diferentes e de diferentes cidades, sendo que todos atuavam 

em unidades masculinas. As entrevistas feitas no período de espera pela autorização foram 

muito relevantes para a compreensão do funcionamento de uma unidade socioeducativa. 

Consegui o contato de três profissionais que trabalhavam em unidades socioeducativas 

diferentes, sendo duas professoras e um funcionário do Degase, que trabalha hoje na 

semiliberdade.   

 

3. Etnografia de entrada no campo: o primeiro olhar sobre a unidade. 

 

Ao passar por uma rua cercada de muros altos, com aproximadamente cinco metros de 

altura e arame de proteção nas pontas, eu toco a campainha, e um agente abre uma pequena 

janelinha de metal da porta de entrada. Apresento-me como pesquisadora e peço para falar com 

o chefe da equipe que iria me receber.  

Sento-me para esperar no banco ao lado da primeira porta que dá para a parte interna.  

Não se passaram dez minutos, e a porta se abre novamente, desta vez o portão que dá acesso à 

entrada de carros também se abre, por onde chegam duas meninas. Elas são levadas para uma 

sala gradeada que fica logo na entrada, ao lado de onde eu estou. Daquele lugar escuto o ritual 

de chegada ou de “boas vindas”: “Tira a roupa, senta, abaixa, tira o sutiã, estava há quanto 

tempo na rua, heim? Estudou até que série? Endereço? Foi pega porquê?” Um outro agente fala 

o motivo, e o outro diz, “mas que vergonha heim, roubando um fusca? Nem pra ser um 

“voyage.”. Um dos agentes5 diz para o outro: “saiu só passar umas férias rápidas na rua”; e o 

outro completa: “ainda trouxe a amiga de companhia”. A voz das meninas quase não se escuta. 

As meninas pegas em flagrante são levadas para a delegacia mais próxima, onde 

acontecem os primeiros atendimentos e o contato com a família. Dependendo do grau de 

periculosidade do ato, elas podem ser liberadas ou encaminhadas para uma unidade 

socioeducativa. Já na unidade socioeducativa, elas permanecem em um alojamento provisório 

até a audiência com o juiz ser marcada, cuja sentença pode variar entre receber uma medida de 

internação ou outras medidas, como a semiliberdade.  

                                                                 
5 Neste trabalho, nenhum funcionário, professor ou adolescente será identificado. Todos os nomes foram 

modificados com esta finalidade. O objetivo da não identificação dos sujeitos da pesquisa é manter a integridade 

das jovens que são menores de idade e estão sobre proteção do Estado; quanto aos agentes e fu ncionários, estes 

também precisam manter a identidade em sigilo como ética de pesquisa.  

Todas as falas observadas no campo serão transcritas entre aspas, e todas as categorias nativas serão transcritas 

entre aspas e em itálico. 
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Apesar de algumas meninas, na audiência, conseguirem a liberdade, elas não conseguem 

permanecer na “rua” por muito tempo, tal como presenciei neste dia, o retorno de uma 

adolescente que estava havia pouco tempo em liberdade. Algumas já são conhecidas por 

voltarem com frequência. Como disse o agente: “De novo, você aqui? Veio passar férias?”  

Este procedimento inicial, a que chamei de “ritual de chegada”, é marcado por uma série 

de protocolos: acontece sempre em uma antessala, um espaço vazado por grades localizado na 

entrada da unidade, onde as adolescentes são revistadas por uma agente feminina e preparadas 

para entrar para o alojamento. Ali, elas recebem as primeiras ordens de comportamento. Os 

pertences que chegam com elas da rua, que são poucos, são colocados em sacolas e nomeados 

para serem entregues no dia da saída. Este momento é o momento de dizer que ali não é a rua, 

ali há regras, ali é preciso obedecer, é o momento de dizer que todo ato tem consequência, e 

bem-vinda à unidade.  

A campainha toca de novo, desta vez é uma mãe em prantos. Ela entra e explica aos 

agentes que recebeu um telefonema informando que a filha teria sido apreendida em uma cidade 

do interior. Ela, a mãe, estava morando em Nova Iguaçu e, assim que soube, foi procurar pela 

filha no Degase, mas a menina ainda não havia chegado à unidade. Após alguns minutos de 

espera os agentes a informaram que a filha talvez não fosse chegar naquele dia, porém, ainda 

sim, ela resolveu esperar por mais notícias, afinal, como ela mesmo dizia, não tinha dinheiro 

para voltar para casa e menos ainda para voltar no dia seguinte.  

A mulher olha para mim e para um agente que estava na portaria, começa a relatar as 

dificuldades que passou na vida, bem como a dificuldade para criar a filha, e desabafa: “eu 

também não tive pai, nem por isso eu fiz o que ela fez, eu trabalhei muito pra não faltar nada a 

ela, mas ela nunca me escutou, e sabe de quem é a culpa? Do conselho tutelar, agora a gente 

não pode mais fazer nada que a gente tá errado, agora ela tá aqui”. Neste momento , o agente 

com um semblante de aprovação diz: “é isso mesmo”. 

É de se entender que, embora o adolescente seja inimputável, ou seja, não se sujeita às 

penas aplicadas aos adultos, ele não deixa de ser responsável pelos seus atos infracionais, 

submetendo-se, assim, às medidas socioeducativas6. Segundo o ECA, o menor de idade, seja 

                                                                 
6 Entre as medidas previstas em lei, há algumas que visam o cumprimento em meio aberto e podem ser 

equiparadas, por analogia, às penas alternativas do sistema penal adulto. A Advertência é a mais branda, trata-se 

de uma reprimenda que será reduzida a termo e assinada em audiência. A  Obrigação de Reparar o Dano é a 

medida utilizada no caso de atos infracionais com reflexos patrimoniais. A exemplo do que é aplicado aos adultos, 

existe também a Prestação de Serviços à Comunidade, com o encaminhamento do jovem a programas 

comunitários ou governamentais. Por fim, há a Liberdade Assistida, que visa o acompanhamento do adolescente 

em atividades escolares, curso profissionalizante, entre outros, ou seja, tenta-se traçar um plano de inserção social.  
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em qualquer situação, não comete crime, e sim atos infracionais, sendo que atos infracionais 

não possuem caráter penal, mas, sim, administrativo. A responsabilização para os sujeitos de 

até 12 anos incompletos, considerados crianças, ocorre através de medidas protetivas, que 

podem ser empregadas pelo Conselho Tutelar em casos de ameaça ou lesão a direitos, e quando 

não se tratar de caso típico da Justiça da Infância e Juventude. É o preceito dos artigos 105 e 

101 do Estatuto7. 

Esta cena inicial nos remete a uma reflexão sobre a existência do encarcerado não como 

um indivíduo que recebe uma sanção punitiva, mas um indivíduo que faz parte de uma teia8 de 

relações, sendo uma delas a família. O encarceramento não atinge somente o indivíduo se 

levarmos em consideração que este indivíduo não existe só, ele faz parte de uma família, de 

uma rede social. Esta questão torna visível um ponto central do encarceramento, que é a família. 

Alguns trabalhos da sociologia e da antropologia do encarceramento nos trazem alguns dados 

para pensarmos o encarceramento a partir das suas relações afetivas e familiares que mediam a 

vida interna e externa do “preso”. Sobre este ponto, iremos discutir no capítulo um da segunda 

parte. 

A densidade das falas e das questões observadas neste início do trabalho de campo serão 

retomadas ao longo dos capítulos com maior profundidade, contudo foi apresentada para 

demonstrar, mesmo que de forma superficial, a maneira como se estabelecem as tensões no 

campo sobre: gênero, família e marcos legais de direitos. No primeiro dia, pude notar como a 

rotina é cercada por um fluxo de pessoas e acontecimentos, o que seria um desafio integrar-me 

dentro daquela rotina, de conseguir realizar a pesquisa. 

Na minha primeira semana de trabalho de campo, fui apresentada a toda unidade pela 

chefe da equipe técnica, esta foi a minha primeira entrada na escola interna e em outros espaços 

                                                                 
Em termos de medidas restritivas ou privativas de liberdade há duas modalidades: a Medida de Semiliberdade 

e a Medida de Internação. Estas podem ser facilmente identificadas em equivalência aos regimes semiaberto e 

fechado, respectivamente. Na semiliberdade, os jovens são direcionados para unidades  de atendimento, sendo 

possível a realização de atividades externas, para fins escolares e profissionalizantes, por exemplo. O adolescente 

se encontra institucionalizado, mas há, inclusive, a possibilidade de visitas domiciliares.  

A medida socioeducativa de internação é a mais rígida e conta com a total privação de liberdade. Destina-

se, em regra, àqueles que cometeram atos infracionais com violência ou grave ameaça à pessoa, reiteração e 

descumprimento de outras medidas, havendo a possibilidade de regress ão. A redação do art. 122 do Estatuto 

permite vasta interpretação, o que acaba por gerar certa confusão com relação aos requisitos necessários para se 

aplicar esta medida. Desta forma, o quadro atual que pode ser verificado é o de certa banalização no uso desta 

modalidade. 
7  Pode ser conferido em: Estatuto da Criança e Adolescente - Lei nº 8.069/90.  
8  Podemos pensar em “teia de relações” a partir do autor Norbet Elias, que sustenta a ideia da não existência de 

um “eu” dissociado do “nós”, o “eu” é fruto de um processo histórico em que se apresenta em uma unidade 

individual no tempo presente. Os indivíduos constroem “teias de interdependência” que dão origem a 

configurações de diversos tipos: família, instituição, cidade e Estado. 
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dentro da unidade. A partir desta primeira apresentação, comecei a frequentar o pátio da 

unidade, o refeitório, área inicial, a sala dos funcionários da equipe técnica e principalmente a 

escola. Alguns profissionais demonstraram interesse pelo trabalho e me fizeram perguntas 

sobre a escolha em estudar este tema, ao que procurei responder de forma sucinta, embora não 

seja simples para o pesquisador elaborar respostas que sejam claras e não venham a intervir no 

modo de ser visto dentro da unidade. 

Este momento inicial do campo coincidiu com uma apresentação de encerramento do 

bimestre escolar, chamado por eles de “culminância”. O momento era de agito, pois todos 

estavam ocupados com alguma tarefa. Eu estava conversando com uma professora no auditório 

da unidade, quando a diretora entrou com todo material para decoração do espaço, neste 

momento eu me apresentei e comecei a ajudá-las na ornamentação do auditório. Entre idas e 

vindas do auditório a escola, no translado do material, conseguimos conversar, e me apresentei 

como pesquisadora e também como professora, identidade esta que me ajudou a ser bem 

recebida naquele espaço em um momento que ninguém poderia me dar atenção.  

Desta forma, minha ajuda foi bem aceita. Escutei da diretora e de alguns professores 

frases como “Porque você sabe como é...” “A gente precisa se desdobrar, neh”. Um outro 

professor ao me ver ajudando disse: “Veio fazer ‘pesquisação9’? professora e pesquisadora dá 

nisso.” Eu, de pesquisadora, deslocada na instituição, deixei de ser uma completa estranha, uma 

“estrangeira”, como descreveu Gertz (1978) na elaboração etnográfica da sua experiência em 

Bali. Mais tarde, no momento da culminância, a diretora da escola apresentou-me às 

adolescentes e aos outros professores e informou o que eu estava fazendo ali, e que eu iria 

precisar da colaboração delas. As adolescentes passaram a me ver como uma ajudante da escola 

e, às vezes, me chamavam de “a moça da faculdade” ou “tia”. 

Gertz descreve as dificuldades em fazer contato com os sujeitos estudados em um relato 

de sua experiência etnográfica em Bali, mesmo permanecendo semanas em uma aldeia 

Balinesa, ele e a esposa eram vistos como invasores, e os aldeões balineses os trataram como 

                                                                 
9 “Não há certeza sobre quem inventou a pesquisa-ação. Muitas vezes, atribui-se a criação do processo a Lewin 

(1946). Embora pareça ter sido ele o primeiro a publicar um trabalho empregando o termo, pode tê -lo encontrado 

anteriormente na Alemanha, num trabalho realizado em Viena, em 1913 (Altrichter, Gestettner, 1992). Versão 

alternativa é a de Deshler e Ewart (1995) que sugerem que a pesquisa-ação foi utilizada pela primeira vez por John 

Collier para melhorar as relações inter-raciais, em nível comunitário, quando era comissário para Assuntos 

Indianos, antes e durante a Segunda Guerra Mundial e Cooke (s.d.) parece oferecer vigoroso apoio a isso. A seguir, 

Selener (1997) assinala que o livro de Buckingham (1926), Research for teachers [Pesquisa para professores], 

defende um processo reconhecível como de pesquisa-ação. Assim sendo, é pouco provável que algum dia 

venhamos a saber quando ou onde teve origem esse método, simplesmente porque as pessoas sempre investigaram 

a própria prática com a finalidade de melhorá-la.” Retirado do artigo: “Pesquisa-ação: uma introdução 

metodológica”: Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022005000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt Acesso em: 20/04/2016 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022005000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022005000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt


29 
 

      
 

tratam as pessoas desconhecidas, que não fazem parte de suas vidas, em muitos momentos o 

pesquisador se sentia ignorado.  

A partir de um episódio específico em que Gertz e sua esposa estavam como 

expectadores em uma rinha de galos que, embora muito importante para a cultura local, é 

proibida em Bali, eles conseguiram ultrapassar a barreira que os separava dos nativos. Eles 

estavam assistindo à rinha quando a polícia chegou e, mesmo podendo permanecer ali e acionar 

a sua identidade de visitantes, eles preferiram correr junto aos aldeões. Quando conseguirem 

parar, fingiram estar há tempos em uma entrevista tomando chá (GERTZ, 1978. p. 187). 

Os aldeões ficaram muito satisfeitos e até mesmo surpresos, afinal, segundo Gertz, eles 

não "apresentaram seus papéis", não afirmaram sua condição de Visitantes Distintos e 

preferiram demonstrar solidariedade para com os aldeões. Esta história foi recontada diversas 

vezes, até todos os aldeões caçoarem do episódio, e para os balineses ser caçoado é ser incluído 

ao grupo. De acordo com o autor, este episódio os levou a uma aceitação súbita, numa sociedade 

avessa à penetração de estrangeiros:  

E o que é mais importante, pois todas as outras coisas poderiam ter chegado a meu 

conhecimento de outra maneira, isso colocou-me em contato direto com uma 

combinação de explosão emocional, situação de guerra e drama filosófico de grande 

significação para a sociedade cuja natureza interna eu desejava entender. (GERTZ, 

1978, p. 188) 

 

Essa passagem de Gertz com os balineses elucida a experiência de fazer pesquisa em 

um lugar de difícil acesso, não físico, mas de acesso às pessoas, às suas rotinas, às suas histórias 

de vida. Dentro de uma instituição fechada, a rotina disciplinar é constitutiva da instituição, é 

uma barreira de acesso às pessoas externas. Descreverei mais adiante a rotina dentro da unidade 

socioeducativa PACGC. Conforme o ponto destacado por Gertz, o que distanciava meus 

sujeitos de pesquisa era o fato de eu ser, segundo o autor, uma estrangeira. Uma pesquisadora 

de mestrado branca que nunca passou por uma internação me torna uma estranha tanto às 

meninas quanto aos agentes. A escola foi o lugar onde eu consegui estabelecer relações pessoais 

e deixar de ser uma “estrangeira”, me possibilitando maior acesso e proximidade aos 

adolescentes e aos professores.  

Nos momentos que pude vivenciar a realidade escolar ajudando em alguma tarefa, 

evento ou em alguma oficina pedagógica, pude escutar narrativas sobre a unidade, sobre as 

divergências em relação a conflitos de antigas direções e outras histórias. Além das informações 

relacionadas ao funcionamento da unidade, as conversas informais que estabeleci entre os 

agentes, professores e técnicos, trouxe para meu universo de pesquisa um leque de 

possibilidades para serem discutidas ao longo da pesquisa 
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Na segunda semana de campo na unidade, ao chegar, vi que as adolescentes estavam 

tendo uma aula na quadra. Eu me sentei perto para assistir e ali permaneci sentada embaixo de 

uma árvore bem no meio do pátio, pois gostaria de ver a movimentação do dia, quando um 

agente, o chefe daquele plantão, disse que eu não poderia ficar ali, pois, segundo ele, não era 

prudente, mesmo não aparentando nada estar fora do controle dos agentes naquele dia. Não 

argumentei, saí do pátio e fui para a escola. A escola era o lugar mais aberto à minha presença. 

Ter uma boa relação com os funcionários da escola me garantiu uma maior facilidade no 

desenvolvimento da pesquisa.   

Dentre várias questões escutadas no início do trabalho de campo, a mais relevante para 

pensar os sujeitos de pesquisa e uma possível ampliação do tema da dissertação foi sobre a 

dificuldade em trabalhar em uma unidade feminina. Em conversa com uma psicóloga da 

unidade, ela disse: “você vai ver como é difícil trabalhar o dia inteiro com elas, elas são muito 

agitadas, demandam muito de você, querem atendimento toda hora, e às vezes não dá”. E 

completou: “já trabalhei com os meninos, não tenho preferência não, mas com elas eu chego 

em casa exausta, mas você vai gostar”. 

A interseção da minha questão de pesquisa com as questões de gênero e sexualidade 

foram sendo conduzidas a partir do início do campo. Num primeiro momento, a pesquisa não 

seria realizada em uma unidade feminina, no entanto, esta mudança trouxe um novo olhar sobre 

o trabalho, e com o início do campo algumas questões emergiram e trouxeram para a pesquisa 

outras perguntas, como “o que torna diferente a experiência no trabalho em uma unidade 

feminina?” 

Em conversa com um funcionário, ele me disse: “é muito difícil trabalhar com as 

meninas”. Questionei-o sobre o porquê, as que ele tentou explicar: “não é que seja ruim, é 

difícil. Ao mesmo tempo que a gente tem maior facilidade no diálogo com elas do que com os 

meninos, elas não respeitam as regras, elas querem falar demais, e respondem a tudo.” Segundo 

esta visão, as meninas tentam romper com o modus operandi disciplinar da instituição. Esta 

noção sobre a diferença entre um espaço socioeducativo feminino e masculino foi demarcada 

por diversos profissionais ao longo da pesquisa. Essa percepção deu origem à seguinte questão: 

“de que forma as meninas notam essas diferenças entre as unidades masculinas e as femininas?” 

 

4. “Fofoca”: o teste para a pesquisadora.  

 

Os entraves burocráticos para o pesquisador que se propões investigar instituições 

fechadas são muitos, como os descritos no ponto anterior. Contudo, os maiores desafios surgem 
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no momento de inserção no campo. Uma instituição fechada é um espaço que limita a circulação 

do pesquisador, ao mesmo tempo que o insere na lógica de vigilância do lugar, afinal, além de 

observador, é um alvo a ser observado.  

Diferentemente de outras possibilidades de “campo”, onde o pesquisador pode contar 

com algumas escolhas individuais, como escolher o melhor horário para o trabalho, os dias da 

semana, a flexibilidade em relação à permanência no lugar de observação, em uma unidade 

fechada e cheias de regras, só se pode contar com o que se tem no momento. As oportunidades 

de informações sobre o campo surgem sem serem avisadas, ao mesmo tempo em que se pode 

ser apanhado de surpresa por alguma programação interna e ter parte do trabalho inviabilizado 

no dia. 

A rotina é intensa, e o pesquisador precisa aprender a lidar com os desafios não 

programados. A presença do pesquisador dentro desta rotina disciplinar não é algo que passe 

despercebido, somos sempre notados, o que torna ainda mais delicado a experiência de “viver 

o lugar”. Um caso que me aconteceu logo no início do campo me alertou para o “pisar em ovos” 

que é conseguir se estabelecer enquanto pesquisadora em uma instituição disciplinar. 

Na segunda semana de trabalho de campo, me envolvi em uma situação delicada que 

poderia ter comprometido todo o meu trabalho. Quando cheguei à unidade, fui diretamente para 

a escola, onde eu poderia circular sem muitas explicações e esperar por um momento, por uma 

entrevista com alguma adolescente. Assim que cheguei, fui informada que a chefe da equipe 

técnica gostaria de falar comigo. Ela não estava na unidade, mas iria me ligar. Dirigi-me para 

uma sala vazia e levei o telefone. 

Nesta conversa, fui informada sobre uma “fofoca”, que estava circulando entre o grupo 

dos agentes e também via aplicativo de telefone, sobre uma entrevista que havia feito com uma 

interna no dia anterior, onde eu supostamente questionava o fato da unidade feminina ter 

agentes do sexo masculino. Este questionamento não foi feito por mim. Apesar de a entrevista 

ser aberta, havia algumas perguntas norteadoras, sendo uma delas sobre a relação das meninas 

com os funcionários. A adolescente, após a entrevista, relatou ao agente que a questão sobre a 

existência de agentes masculinos naquela unidade tinha sido tocada por mim de forma 

questionadora. Esta “fofoca” foi o suficiente para criar uma indisposição por parte dos agentes 

em relação à minha pesquisa. 

  Até este momento eu não sabia que a questão acerca da manutenção dos agentes 

masculinos na unidade feminina era um debate com tamanha relevância naquela unidade, 

disputado de forma tão intensa. Embora este assunto não fosse totalmente desconhecido por 
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mim, já havia presenciado debates públicos que incluíam esta questão, promovidos tanto por 

coletivos que militam na causa das mulheres em prisões quanto pelo poder legislativo, como 

também já havia escutado algumas divergências entre profissionais da área. Entretanto, a forma 

como descobri intensidade da questão naquela unidade que não foi planejada. 

Nas entrevistas seguintes a este caso, os agentes começaram a acompanhá-las. Tal fato 

atrapalhou o caminhar da conversa com as adolescentes, pois, por vezes, os olhares das meninas 

entrevistadas se revezavam entre mim e o agente que estava à porta. Além disso, como também 

imaginei, as entrevistas tiveram duração menor. Nesse sentido, quando percebia que o plantão 

do dia não iria me deixar muito à vontade com as adolescentes, eu mudava de programação, 

aproveitava para assistir a alguma oficina, aula ou então procurava entrevistar algum professor 

da escola. Desta maneira, eu iniciei as minhas entrevistas com os professores. Mesmo assim, 

ainda precisava me aproximar dos agentes para garantir um bom desenvolvimento de pesquisa. 

Refletindo sobre esse episódio, posso perceber que estava sendo testada. A adolescente 

quis tanto me testar quanto mostrar “lealdade” a um agente. Este episódio fez com que houvesse 

a necessidade de pensar em novas estratégias de pesquisa que me permitissem contornar este 

mal-entendido. O caminhar da pesquisa me tirou do conforto inicial de circular mais 

especificamente na escola, uma vez que agora eu precisava conversar também com os agentes 

e tentar algumas entrevistas com eles, de maneira que pudéssemos conversar e, então, explicar 

a proposta de trabalho. 

Nas semanas seguintes, eu voltei à unidade tentando seguir a estratégia de entrevistar e 

conversar tanto com professores, com os agentes e também com as adolescentes. As conversas 

pelos corredores e pátio foram tão importantes quanto as entrevistas para compreensão dos 

problemas mais latentes da vida institucionalizada. Certa vez, escutei de um agente que, para 

“trabalhar em unidade, você precisa saber bem o que vai falar”. Curiosamente, eu constatei esta 

afirmação antes mesmo de ter sido alertada por ela. Os acontecimentos em uma instituição 

fechada são vividos de forma intensa. 

A circulação das notícias em um sistema “fechado” é extremamente rápida. Tanto as 

informações internas à unidade quando notícias externas são rapidamente espalhadas.  Quando 

chega alguma adolescente nova na unidade, rapidamente as outras internas querem saber de 

onde veio, qual território, qual foi o crime que a fez “rodar”, todas as notícias correm na 

unidade. Como pude escutar de alguns funcionários, o trabalho em instituição necessita ter 

cautela ao dizer algo: “é um lugar para se escutar muito e falar quando necessário”. 
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5. A unidade PACGC e a rotina disciplinar 

Os muros altos e imponentes vistos pelo lado de fora guardam uma estrutura modesta 

na parte interna (Figura 1) A construção da unidade não conta com segundo piso, é toda baixa, 

e, se pensarmos a sobreposição das salas, elas formam pequenos blocos divididos por funções 

diferentes de trabalho. A estrutura se assemelha a um semicírculo. Ao passar pelo hall de 

entrada, o primeiro corredor é onde ficam as salas dos funcionários do Degase, responsáveis 

pela parte administrativa da unidade, as salas da direção e da equipe técnica, a sala onde são 

separados e arquivados documentos processuais, a sala da dentista e o consultório médico. 

Ainda no mesmo corredor fica o berçário e ao fundo uma sala maior onde trabalha toda a equipe 

técnica. 

Figura 1: Os muros da instituição. 

 
 Fonte: Oficina de fotografia. Disponível na rede Instagram: 

@degasenossavisao.  

  

Nesta sala da equipe técnica, trabalham as psicólogas, as funcionárias de serviço social e as 

pedagogas. Diferentemente da equipe dos agentes socioeducativos, em que a maioria dos 

funcionários eram homens, a equipe técnica só contava com um funcionário masculino. Essas 

funcionárias são responsáveis por atender todas as adolescentes, fazer levantamento dos 

documentos pessoais, fazer contato com a família das adolescentes, atendimento psicológico 

(quando necessário), além de acompanharem a progressão de cada uma delas para compor o 

relatório individual, que serve como orientação para o juiz no momento da audiência.   

O relatório é uma das peças mais importantes na composição do sistema punitivo para 

os jovens infratores. O documento é composto por um conjunto de fatores que possibilitará às 

jovens conseguir ou não a liberdade. A passagem da menina pela socioeducação tem que 
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significar uma mudança na forma pensar a vida da qual fazia parte, e a constatação desta 

mudança se dá pela observação dos seus comportamentos.   

Inúmeras vezes, ao entrar na unidade, me deparava com uma adolescente na porta desta 

sala. Às vezes, encontrava uma, meio tímida, com o corpo meio para dentro e meio para fora 

da sala, outras vezes as encontrava mais agitadas, falando alto, e até choro já presenciei. “Posso 

ligar para minha mãe?” “Não, você já ligou nesta semana”, este diálogo foi o mais escutado ao 

passar por este corredor.  

Neste mesmo corredor, localizado no início do prédio temos acesso ao pátio central, 

conseguimos visualizar a passagem, onde fica sempre um agente mediando a entrada e saída.  

Seguindo por uma pequena calçada, encontramos o refeitório onde são servidas as refeições; 

em seguida, salas geminadas ao lado ficam dois quartos de descanso dos agentes; e, mais 

adiante, descoladas da sala dos agentes, mais três salas usadas para oficinas pedagógicas. Em 

uma outra construção, fechando o semicírculo, fica a escola. De frente ao semicírculo, ficam o 

pátio e os alojamentos. 

O pátio central é amplo, onde visualizamos de frente uma quadra e, de um lado da 

quadra, um bloco com os alojamentos das meninas que ainda não tiveram sua sentença 

decretada, chamado de provisório, e, do outro lado, o prédio da internação. As meninas não se 

misturam entre internas e provisórias. Todas as atividades são separadas, inclusive a escola.  

Ao passar pelo corredor que dá acesso ao pátio é possível visualizar toda a parte 

construída, seguindo o modelo de instituição baseada no sistema panóptico10 de instituição 

disciplinar. É possível ver de um ponto a outro do pátio as meninas em fila, do alojamento para 

a escola, da escola para o refeitório. 

A primeira atividade do dia é o café da manhã; segundo os relados, elas pegam o café e 

comem no alojamento. As meninas que estudam de manhã se preparam para a escola, e aquelas 

que fazem curso, também. Elas saem do alojamento em fila, com as mãos para trás. Também é 

cobrado delas que andem com a blusa por dentro do short. Nem sempre elas permanecem 

concentradas e organizadas na fila, algumas puxam uma brincadeira ou falam alto para chamar 

atenção de outra interna, mas seguem o protocolo de translado dentro da unidade. 

Da escola para o alojamento, do alojamento para o refeitório, desta vez para o almoço, 

e desta forma segue o dia. Depois do jantar, elas têm o direito de ficar uma hora por dia fora do 

                                                                 
10 Desenvolvido por Jeremy Bentham, o panóptico trata-se de um modelo de vigilância do início do século. Este modelo foi 

utilizado na arquitetura para o domínio da distribuição de corpos em diversificados modelos de instituições, como: prisões, 
manicómios, escolas, fábricas. O panoptismo corresponde à observação total, é a tomada integral por parte do poder 

disciplinador da vida de um indivíduo. 
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alojamento em um tempo livre. Posteriormente, são levadas novamente para dentro e só saem 

no dia seguinte.  

Ao perguntar sobre a rotina na unidade, obtemos uma resposta quase padrão, que é: 

“depende do plantão”. As entrevistas feitas antes de iniciar o campo naquela unidade também 

apresentaram questões significativas sobre esta dependência da característica dos funcionários 

que compõem o plantão do dia. Como parte da pesquisa, tentamos compreender como a 

mudança de funcionamento na unidade varia conforme a mudança do plantão de funcionários.  

Além do plantão, era comum acontecerem outros imprevistos que não me permitiam 

realizar entrevistas, como, por exemplo, festas da escola, ensaio de dança, visita da comissão 

da Alerj, visitas de familiares, entre outros. Em alguns dias, eu fui à unidade e não consegui 

nenhuma entrevista, mas creio que o trabalho de observação feito nestes dias também foi 

importante. 

As fotografias utilizadas nessa dissertação foram retiradas de uma página na rede social 

Instagram, elaboradas a partir de uma oficina11 realizada com adolescentes que cumprem 

medidas socioeducativas no Estado do Rio de Janeiro, as quais foram feitas pelas próprias 

internas.  

 

6. O alojamento: “Aquela coisa que vai subindo pra mente”. 

Pensar a rotina da internas é também pensar o momento em que não há programação. 

Em muitos casos, quando se tenta, compreender a rotina dentro de uma instituição disciplinar, 

recapitula-se os momentos destinados ao trabalho, ao estudo, ao lazer, às visitas familiares, às 

visitas íntimas, a tudo aquilo que é de rotina e de controle. O que foge a esses momentos de 

ocupação, mesmo que não fuja do controle, é o ócio, é o “fazer nada”. Esses momentos são os 

mais sentidos por elas como forma de sofrimento ou castigo, é um momento de reflexão e 

solidão, o qual é descrito por sentimentos, sensações, lembranças, mas também por uma 

descrição física, o alojamento.  

A visão que se tem do alojamento pelo pátio é de um bloco retangular com algumas 

janelas gradeadas de ferro. Na maioria das vezes, ao entrar no pátio era possível avistar uma 

das meninas encostada nas grades das janelas, vestindo na parte de cima somente o sutiã. Ao 

passar por elas, conseguimos sentir o calor no lado de dentro só pela expressão visual dos seus 

rostos. Daquelas janelas, elas monitoram quem chega e quem sai da unidade, chamam os 

                                                                 
11 As imagens podem ser encontradas na página do Instagram: “@Degasenossavisão” Disponível em: 

https://www.instagram.com/degaseanossavisao/?hl=pt-br. Acesso em: 01/04/2018 
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agentes para pedir para sair, para falar com a psicóloga, chamam os professores que estão de 

passagem para chegar até a escola. A janela é o maior passatempo delas no alojamento. 

Figura 2: Meninas no alojamento. 

 
  Fonte: Oficina de fotografia. Disponível na rede Instagram:   

@degasenossavisao. 
 

Pude perceber em algumas entrevistas como a permanência no alojamento por um longo 

tempo é a uma das partes mais doloridas em “segurar a cadeia”. O silêncio, a falta de televisão 

ou qualquer forma de entretenimento potencializa a solidão e o sentimento de estar presa. O 

alojamento é, assim, na maioria das vezes, onde os problemas aparecem. 

No início do trabalho de campo, ao conversar com um agente, tentei explicar o meu 

trabalho, ao que ele sugeriu: “você tinha que entrar lá no alojamento, tinha que conseguir uma 

autorização para isso, lá onde as coisas acontecem mesmo”. Ele quis me dizer que havia um 

universo visível, este que eu estava observando e descrevendo, mas que também existe um outro 

universo, que, segundo ele, eu não teria acesso se transitasse somente do lado de fora do 

alojamento12.  

De certa forma, o agente estava certo. Há um lugar onde as ações são mais 

potencializadas, onde a cadeia é mais sentida, e viver uma parte desta experiência seria 

importante. Entretanto, não quer dizer que seja a única forma de acessar os sentidos dados a 

essas experiências. Os relatos sobre “aquilo” que eu não posso acessar também são importantes 

para minha observação, principalmente quando trabalho com as representações dos sujeitos 

sobre a realidade. Esta fala do agente foi muito importe para que eu pudesse estar atenta aos 

sentidos dados aos lugares que eu não entraria.  

                                                                 
12 Para entrar no alojamento seria necessário estar acompanhado de um agente e fazer o pedido para a direção. 

Avaliei os benefícios para a pesquisa e concluí não ser muito vantajoso já que eu estaria sempre acompanhada 

pelos funcionários. 
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Iniciei as entrevistas pelas adolescentes. Na minha primeira entrevista, não existiu um 

critério de escolha. Ao conversar com a agente, pedi que ela pudesse tirar uma adolescente do 

alojamento. Nesse momento, estávamos no pátio de frente para as grades das janelas do 

alojamento, e uma delas pôde ouvir e disse: “me tira, agente, já estou quase vestida”. Ela estava 

na janela gradeada do alojamento e, ao me escutar falando com o agente sobre a entrevista, ela 

mesma se prontificou. A agente me perguntou se poderia ser ela, e eu disse que sim.  

 Em poucos minutos, ela saiu do alojamento; havia se arrumado, penteado os cabelos e 

se maquiado. Acompanhada da agente, fomos para o espaço utilizado nas horas de visitas, um 

dos lugares disponibilizados pela coordenação para que eu pudesse utilizar. Sentamo-nos, e eu 

expliquei um pouco sobre a minha pesquisa. Porém, antes de fazer qualquer pergunta, ela 

iniciou a entrevista: “quantos anos você tem?” Eu respondi, e ela em seguida continuou: “nossa, 

mas você nunca fumou, neh? [...] você bebe? [...] porque você parece mais nova”.  Neste 

momento, ela criou hipóteses sobre minha fisionomia, baseado principalmente no que ela 

compreende como uma vida mais agitada ou desgastante. Achei muito interessante estar no 

lugar de quem responde, já que foi importante para quebrar a formalidade da nossa conversa.  

Da mesma forma que os agentes haviam examinado a minha presença no campo descrito 

anteriormente no episódio da “fofoca”, aquela jovem, Maria Carolina13, estava de alguma forma 

fazendo uma leitura diferenciada da minha figura de pesquisadora. As questões que orientavam 

a curiosidade dela eram outras que as que orientaram os agentes, contudo, essas perguntas 

demonstram que na instituição, quando se é de fora, a sua presença e o seu objetivo são 

examinados por todos os sujeitos do campo. 

Retornando às minhas perguntas iniciais da entrevista, perguntei porque ela tinha se 

oferecido para ser entrevistada, ela respondeu: “eu estava sozinha, sem nada pra fazer, as 

meninas todas foram pra escola, e eu estudo de manhã.” Maria Carolina me falou também sobre 

um curso, mas que não teria naquele dia. Em seguida pedi para que ela me falasse sobre a sua 

rotina na unidade. Ela me descreveu todas as suas atividades diárias e falou sobre o final de 

semana, o momento e lugar descritos com maior sentimento foi o alojamento: “Eu acordo e 

vou pra escola, pior parte é sábado e domingo a gente fica o dia inteiro no alojamento, não 

tem televisão e nem rádio, a gente fica num silencio absoluto. Aquela coisa que vai subindo 

pra mente, bagulho doidão.” (Maria Carolina) 

Ela continuou:  

                                                                 
13 Todos os nomes usados nesta dissertação são fictícios. Obedecendo ao direito de preservação de imagem da 

criança e do adolescente, nenhuma jovem será identificada. 



38 
 

“Imagina você olhando pra uma parece, você cansa e olha pra outra, olha pra sua 

amiga, não que elas sejam ruins mas tem hora que você cansa, cansa de ficar com uma 

pessoa que era desconhecida até entrar aqui e você é obrigada a conviver, aí pensa, 

‘quero ir embora deste lugar, não aguento mais ’. Dia de semana é um pouco mais 

fácil.” (Maria Carolina). 

 

Em várias entrevistas, as adolescentes mencionam o “tédio14”, o “não ter nada pra fazer” 

e, principalmente, como é difícil aguentar o final de semana no alojamento. Uma outra jovem, 

a única adolescente com ensino médio completo na unidade, disse que aproveita as horas no 

alojamento para escrever e para estudar para o Enem, alguns professores a estão ajudando e 

levando material de estudo. Diferentemente das outras meninas, esta adolescente tem como 

perspectiva a universidade e, mesmo sendo um sonho distante, ela alimenta a expectativa de 

um futuro profissional. “No final de semana, é ruim porque o alojamento é muito pequeno. A 

gente fica lá muito tempo. Eu até fico estudando, mas as outras meninas ficam perguntando 

toda hora que horas são.” (Tereza) 

  O espaço é pequeno, e a dimensão do espaço diminui com o passar do tempo 

aprisionadas. Quando está quente, o ambiente se torna mais quente ainda, principalmente nos 

alojamentos que não possuem ventilador. Nos dias de frio, elas também reclamam da umidade, 

da falta de cobertores e dos colchonetes finos. Algumas meninas, quando não têm cama, 

chamada de “comarca”, dormem no chão com um colchonete. Conforme afirma uma das 

meninas: “Mas é ruim por isso, a gente não tem liberdade, o alojamento é pequenininho. Tem 

alojamento que tem três comarcas, mas se chegar mais gente vão jogando.” (Marta) 

Os agentes não vivem diretamente a reclusão. Como podemos verificar em Goffman 

(1992), uma das diferenças fundamentais entre internos e equipe dirigente é que a equipe 

dirigente não está reclusa na instituição e transita entre dois mundos – o interno e o externo. 

Mesmo não sendo afetados diretamente pelo encarceramento, para os agentes o momento mais 

delicado do trabalho é quando as meninas estão todas reclusas nos alojamentos. Como 

descreveu Fabrício: “À noite, quando elas estão no alojamento é quando os problemas 

acontecem. [...] No final de semana não tem ninguém aqui, se acontecer alguma coisa é com o 

agente. Às vezes, a gente passa a noite sem nenhum médico ou enfermeiro, se elas passarem 

mal, se machucarem, não tem ninguém aqui” (agente Fabrício). 

O alojamento também é o lugar onde se concretiza uma das formas mais comuns de 

castigo na unidade, que é ficar de “reflexão”. Este castigo seria uma das formas de puni-las pelo 

                                                                 
14 Muitas meninas falaram sobre o “tédio” relacionado ao cotidiano da vida institucional. Mesmo que elas tenham 

algumas atividades ao longo do dia, tenham escola e cursos, o tempo aprisionadas no s alojamentos e 

principalmente sem televisão é visto como uma punição. Este momento em que elas não podem fazer o que 

gostariam é nomeado por elas de tedioso. 
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mau comportamento. Quem toma a decisão de deixá-las de castigo são os agentes 

socioeducativos, com autorização do chefe do plantão dia.  

Os Grupos Focais foram de grande relevância para a pesquisa. Esta técnica foi realizada 

nos últimos dias de trabalho de campo, junto à aplicação dos questionários. À medida que o 

grupo das meninas do mesmo alojamento terminava de preencher o questionário, eu iniciava 

uma série de perguntas, que, naquele momento, foi percebido por elas como uma conversa. As 

perguntas tinham como objetivo a verificação do que foi levantado no questionário, como 

promover um diálogo de forma menos formal e coletiva sobre questões elencadas como 

fundamentais no desenvolvimento da dissertação, como: a família/visitas, os conflitos dentro 

dos alojamentos, relação conflito/tráfico e a escola. Neste formato, a pesquisadora tem menos 

controle sobre os rumos da conversa, à medida que elas juntas trazem para discussão outras 

questões.  

Dos grupos focais surgiram relevantes diálogos para pesquisa. Segue um trecho de um 

desses diálogos com as meninas da provisória: 

P: O que é ficar de reflexão?  

A gente fica privado de tudo. 

P: Mas por que vocês ficam de reflexão? 

Porque a gente chuta a chapa! 

P: Mas porque vocês chutam a chapa? 

Às vezes a gente não fica 1 hora no pátio, a gente só tem esse tempo pra ficar do lado 

de fora, eles colocam a gente mais cedo pro alojamento, aí a gente faz tipo uma 

rebelião, todo mundo chuta a chapa. E aí ficou todo mundo de reflexão. Saímos tem 

3 dias. 

Na internação elas também ficaram durante uma semana, mas parece que foi mais 

tempo.  

Uma hora aqui custa pra passar.... 

Pra gente um dia parece uma semana, pra tomar café você acorda 6 horas da manhã, aí 

se você perder o sono você fica ali pra esperar 11 o almoço. A hora não passa. Depois 

as 17 horas é a janta. As 20 horas o lanche, às vezes de noite sentimos fome e a gente 

não pode fazer nada, tem vezes que deixa nois sem água. Às vezes a gente grita “ow 

funcionário, a presa tá com sede”. Eles demoram muito tempo pra trazer. 

Eles falam que o nome é observação pedagoga (ficar de reflexão)... eles falam pra gente 

rindo, num ar de deboche. 

Se a gente ficar aqui te contando a gente vai escrever um livro... (Dandara) 

 

No período que estive na unidade, escutei várias reclamações das meninas sobre esta 

forma de punição. Diferentemente dos meninos, elas reclamam muito, como dizem os 

funcionários.  E a única forma de puni-las é tirando-lhes o momento de lazer. Elas podem ficar 

de “Reflexão” sozinhas, em grupo ou até mesmo o alojamento todo. É uma forma de controle, 

mas não as impede de subverter as regras. 
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7. Metodologia 

A sociologia tem como um dos objetivos a interpretação de ações que são dotadas de 

significados. Podemos pensar por uma perspectiva weberiana, de como os sujeitos significam 

as suas ações, ou por uma abordagem interacionista, de que podemos estudar e compreender a 

realidade via as relações sociais. Entretanto, uma abordagem não anula a outra. Interagir com a 

experiência vivida dos agentes sociais traz para a pesquisa uma confiabilidade maior que as 

entrevistas propriamente ditas. 

Ao tentar responder às questões propostas por este projeto de pesquisa, inicialmente 

busquei outros trabalhos realizados em instituições similares, com objetivo de analisar as 

perguntas já trabalhadas e respondidas pelos pesquisadores. Um trabalho sociológico que se 

proponha a analisar aquilo que não é facilmente externalizado necessita de um maior esforço 

da pesquisadora para compreender o significado das ações verbalizadas ou não verbalizadas, 

ou seja, dar sentido àquilo que lhe foi transmitido. Para isto conhecer, o que já foi produzido é 

tão importante quanto criar novas perguntas. 

Através de um roteiro não sistematizado, o trabalho contou com algumas entrevistas a 

professores e alunos da escola Luiza Mahim situada na unidade socioeducativa Centro de 

Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, como também foram realizadas 

entrevistas com agentes socioeducativos da unidade. Foram dez adolescentes, dez professores 

e oito agentes socioeducativos.  

A entrevista pode ser um recurso de grande relevância para trocar informações com o 

interlocutor de forma mais direta e, assim, analisar as narrativas descritas. Segundo Caldeira 

(2000, p. 28), “As narrativas representam esforços de restabelecer a ordem e significados”. As 

entrevistas são fundamentais para obter informações sobre o campo, como também são 

discursos que merecem ser analisados e interpretados. Mesmo sendo um importante recurso 

metodológico, somente as entrevistas não dariam conta de compreender toda a realidade social, 

assim, a observação de campo também foi utilizada como ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Em um momento anterior à autorização judicial para iniciar o campo na unidade 

feminina, algumas entrevistas foram realizadas para a elaboração do projeto de pesquisa. Estas 

entrevistas me possibilitaram criar algumas questões e reflexões no amadurecimento do tema 

da dissertação. Optei por um modelo semiestruturado, que permite focar nos temas de pesquisa, 

e, ao mesmo tempo, deixar espaço para que as interlocutoras pudessem falar sobre o que 

julgassem importante. Essas entrevistas foram de grande importância para pensar o roteiro 

utilizado no trabalho dentro da unidade. 
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Inicialmente, o trabalho investigativo e de entrevistas auxiliou-me não somente na 

forma de compreensão do campo institucional, mas possibilitou-me cercar melhor o campo de 

pesquisa. Segundo Bourdieu, o campo é o lugar onde as coisas “acontecem”, é o lugar onde as 

forças “interagem”, onde os agentes legitimam representações “onde os agentes ocupam as 

estruturas que indicam suas tomadas de posição” (2004, p. 23). À medida em que os diferentes 

atores sociais me apresentaram as suas experiências e trajetórias de vida, me possibilitou criar 

questões no entendimento das relações e disputas dentro do cenário da socioeducação. 

Segundo as minhas percepções, as entrevistas realizadas fora da instituição foram mais 

densas em alguns aspectos. Os professores se esforçaram mais em narrar suas experiências, em 

tornar para mim aquele mundo um lugar real. Pude compreender, antes mesmo de chegar à 

Unidade feminina, a dinâmica do “plantão” muito citada por eles, entre outras questões, como 

as regras disciplinares. Quando entrei na escola da unidade socioeducativa, também já 

reconhecia um pouco da dinâmica escolar.  

Nas entrevistas fora da unidade, o professor não corre o risco de ser ouvido por outra 

pessoa e foge do alcance do olhar dos agentes que sempre estão atentos. Percebi uma liberdade 

maior nas falas. Em contraponto, as entrevistas de dentro da unidade foram mais ricas nos 

detalhes, e eu pude captar no momento os fatos que aconteciam e inclui-los no roteiro, como 

também pude tirar dúvidas ou mesmo puxar a conversa para alguma questão que tinha 

acontecido no dia ou na semana. Nas entrevistas que aconteceram dentro da unidade, eu pude 

interagir melhor com a dinâmica da instituição, como explico a seguir. 

As dinâmicas das entrevistas foram diferentes. Nas realizadas fora da instituição, estas 

aconteceram com hora marcada, e o entrevistado se dispôs de um tempo para me encontrar, 

preparou um discurso, narrou a sua trajetória e se sentiu menos ansioso em terminar o 

compromisso. Já aquelas feitas com professores na unidade foram feitas em horários 

alternativos à rotina do professor. 

De dentro da unidade, as entrevistas com os professores aconteciam de acordo com a 

disponibilidade do professor do dia, fosse no intervalo entre as aulas, fosse na hora do almoço, 

ou quando ele chegava mais cedo. As entrevistas foram, portanto, realizadas nas brechas de 

tempo. Deste modo, consegui entrevistar grande parte dos professores da unidade. Apesar de 

alguns entrevistados terem pedido para acabar mais cedo porque teriam outro compromisso ou 

estariam ocupados por alguma razão, acredito que a forma espontânea de intervenção e pedido 

para entrevista tenha gerado um receio inicial, mas que logo se quebrava com o início da 

conversa. O fato é que a minha aproximação com a escola e com o ambiente escolar foi 
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fundamental para me aproximar dos professores e conseguir ter acesso a essas brechas de 

horários, como também me permitiu participar de algumas aulas e oficinas temáticas. 

Já as com as meninas, as dificuldades foram distintas das encontradas nas entrevistas 

com os professores. Mesmo que algumas delas tenham sido mais acessíveis que outras, não 

foram todas que se sentiram à vontade para contar sua vida em uma entrevista, outras por 

desconforto em lidar com certas situações e relembrar fatos marcantes. Mas também observei 

que as dificuldades delas na vida escolar e na construção dos argumentos, também dificulta na 

linearidade da fala. Algumas são carentes de afeto, de autoestima, fatos que dificultam uma 

criação de narrativa sobre elas. Foi um processo mais lento e que contou também com anotações 

de campo das conversas mais informais.  

Para a pesquisa também foi de grande relevância escutar os agentes socioeducativos, 

que são os profissionais que passam maior parte do tempo com elas. Foram entrevistadas três 

agentes femininas e cinco agentes masculinos. Nos dias em que entrevistei os agentes, pedi para 

que o chefe daquele plantão pudesse me indicar os agentes, preferencialmente os mais antigos, 

que poderiam conceder-me uma entrevista.  

Ao longo dissertação adotei o uso da categoria meninas ou jovens. A escolha dessas 

categorias foi motivada por ser diferenciador da categoria “adolescente”. Embora esta categoria 

usada como denominador de idade perante o Estatuto que estabelece normas de direitos deste 

grupo social, ao longo dos anos o termo “adolescente” foi apropriado de forma pejorativa por 

grupos, além de ser muito usado pelos agentes socioeducativos ao se referirem aos jovens que 

cometeram atos infracionais.  

 A categoria “menina” usada em alguns momentos foi intencionalmente pensada para 

que também tenhamos a dimensão de infância e de imaturidade. Ao pensá-las enquanto pessoas 

que cometeram atos infracionais, sendo, em alguns casos, atos graves, criamos um imaginário 

de periculosidade sobre elas, distanciando-as das suas necessidades comuns a qualquer menina 

de idade correspondente.  

P: O que vocês fazem para passar o tempo?? 

A gente brinca de detetive, de adedanha, lá na rua o tempo passa rápido, mas aqui 

demora muito. (Marta) 

 

8. Aplicação dos questionários 

A elaboração do questionário só foi possível depois de meses observando e convivendo 

com as meninas e funcionários da instituição. Composto por 23 perguntas, algumas duplas, teve 

como objetivo de conhecer e apresentar na pesquisa o perfil dessas meninas internas na unidade 

PACGC. 
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Diferentemente das entrevistas individuais, nas quais as meninas puderam ser nomeadas 

a partir de uma identidade fictícia, as falas relatadas nos grupos focais nem sempre puderam ser 

diferenciadas ao longo das transcrições, já que elas falavam quase ao mesmo tempo. Devido a 

esta metodologia, as falas serão representadas por “menina da provisória” e “menina da 

internação” 

O questionário foi aplicado por mim em dois dias diferentes, o qual foi dividido da 

seguinte forma: no primeiro dia, apliquei com as meninas que cumprem a medida provisória, 

e, no segundo, com as meninas que cumprem medida de internação. No primeiro dia, de um 

total de 22 meninas na casa, 20 responderam, enquanto duas não estavam disponíveis, já que 

uma havia saído para audiência e a outra estava em atendimento médico. Todas as outras 20 

meninas que estavam disponíveis participaram da pesquisa. Já no segundo dia havia 25 meninas 

cumprindo medida de internação, no entanto, apenas 12 se disponibilizaram a responder ao 

questionário. Somando os dois dias de aplicação, do total de 50 meninas na unidade 32 

responderam.  

A quantidade de meninas na unidade oscila constantemente, tendo em vista que há várias 

audiências por semana, onde se decide se as meninas da provisória podem receber a liberdade 

ou a internação e se as meninas da internação podem receber a liberdade ou permanecer na 

instituição. Toda semana os números se modificam, o que pôde ser verificado durante o trabalho 

de campo: algumas meninas que foram entrevistadas no início da pesquisa não estavam mais 

na unidade no momento em que os questionários foram aplicados.  

Foi combinado com a direção e com o chefe do plantão dos agentes do dia que as 

meninas seriam retiradas por alojamento, que comporta, em média, cinco meninas. Deste modo, 

eu poderia explicar melhor a proposta da pesquisa, acompanhar o preenchimento e, 

posteriormente à aplicação, realizar um grupo focal e aproveitar o momento para perguntar 

algumas questões que ainda não havia mencionado nas entrevistas, mas principalmente 

verificar se algumas questões que tomei como relevantes ao longo das entrevistas apareceriam 

também nesta outra forma de conversa. Deste modo, facilitaria a logística dos agentes e também 

seria melhor como estratégia de pesquisa, já que as meninas do mesmo alojamento teriam um 

vínculo estabelecido entre elas, e os assuntos poderiam ser compartilhados, assim como as 

opiniões. O resultado foi positivo. Dentre as conversas e discussões entre o grupo, pude realizar 

uma análise mais confiável tanto para as entrevistas quanto para o próprio questionário. Nessa 

conversa não estruturada em grupo, tive informações que corroboraram com a maior parte dos 
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problemas desenvolvidos como questão de pesquisa na dissertação que surgiram no momento 

inicial de observação e entrevistas.  

Depois de começar o trabalho, constatei que aplicar em grupos maiores não teria um 

resultado positivo, devido a dois fatores dificultam o processo. O primeiro é a própria condição 

emocional em que as meninas se encontram, visto que são muito ansiosas e todas as coisa ao 

redor são muito atraentes e as dispersam. O segundo fator é a dificuldade em ler, uma vez que 

muitas meninas são analfabetas ou analfabetas funcionais, o que as faz sentir vergonha disto, e 

foi preciso detectar este problema individualmente para que eu pudesse ajudá-las.  

No primeiro dia de aplicação, todas as meninas da provisória se disponibilizaram a 

participar da pesquisa. Comparando esses dois grupos, somente a metade das meninas da 

internação demonstrou o interesse em sair do alojamento para participar. Algumas informações 

sobre esta diferença foram se revelando à medida em que tive contato com os dois grupos. As 

meninas retiradas do alojamento no primeiro dia, numa manhã ensolarada, no verão carioca, 

chegavam à área externa reservada para entrevistas dando um alívio imediato por estarem fora 

do alojamento, descrito por elas como o “inferno”, de tão quente, como pôde ser percebido logo 

nas suas primeiras falas foram: “a gente não tem direito a nem um ventilador, lá na internação 

elas têm”. 

O fato de todas as meninas terem aceitado sair do alojamento pode estar diretamente 

relacionado a um momento específico do ano – os meses de calor mais intenso na cidade –, mas 

também ficou evidente ao longo das queixas apresentadas pelas meninas da provisória e pelas 

meninas da internação, um tratamento, em alguns momentos, diferenciado entre os dois grupos, 

sendo o primeiro com maiores exigências disciplinares.  

“Aqui na internação elas são assim, muito cheias de vontade, de opinião”, afirmou o 

agente encarregado de me trazer as meninas. Isso me fez pensar em que medida as meninas da 

provisória tiveram escolha em sair do alojamento. Afinal, podem ter sido coercitivamente 

tiradas, embora tenham gostado de ficar em um lugar mais ventilado.  

Antes mesmo de aplicar o questionário às meninas internas, notei que a tensão existente 

na relação entre os funcionários e as meninas da provisória é muito maior comparativamente às 

da internação. Essa análise só foi possível com o caminhar da pesquisa, depois de já ter feito 

alguns meses de observação de campo e de entrevistar internas e provisórias, principalmente 

quando apliquei os questionários. 

De que forma as meninas sentem as normas disciplinares da instituição? E porque a 

intensidade sobre o castigo e a punição são mais sentidas entre as meninas da provisória? Essas 

questões não estavam incluídas no questionário e não foram perguntas diretas nas entrevistas, 
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mas foram levantas através da observação desta relação agente versus meninas, ao longo das 

observações de campo e principalmente das observações na aplicação dos questionários. 

 

9. “No início é mais difícil”: Provisória x Internação  
 

“Ah, aqui não tem nada de bom não.”15  

“Eu não entendo isso aqui como socioeducação, aqui é uma cadeia mesmo, desde que 

eu cheguei eu não fiz nada. (Período de férias escolares e cursos)”  

“Aqui é entrar no pau, spray de pimenta e dormir.”  

“Quando chega alguém novo a gente gosta de abraçar, mas se a pessoa tirar onda a 

gente mete o pau mesmo.” 

“Aqui a hora não passa.” 
 

Estas foram algumas respostas das meninas da provisória no início de um grupo focal, 

ao me apresentar e explicar que meu objetivo com a pesquisa era entender a socioeducação. 

Elas iniciaram uma série de críticas sobre o sistema, no entanto, ao perceber em alguns 

momentos que elas apresentavam tons de denúncia, fiz questão de informá-las que eu não 

poderia tomar nenhuma medida de pudesse auxiliá-las diretamente, pois estava ali pela 

pesquisa, e que elas deveriam procurar pessoas que pudessem atendê-las. Da mesma forma, eu 

não teria nenhuma ligação com o juizado, com equipe técnica ou com os agentes, e as 

informações de pesquisa ficariam reservadas somente a mim.  

O PACGC é uma unidade pequena, comparada a todas as outras masculinas. Este fator 

as personifica, já que as meninas não são representadas por um número como nas unidades 

masculinas. Elas são conhecidas pelos seus nomes e, em muitos casos, pelas suas histórias. 

Mesmo com as diversas queixas e denúncias das meninas em relação aos agentes, não são 

relações simples em descrever, algumas meninas constroem relações afetivas e de confiança 

com os agentes, como podemos observar: 

A Tereza, há pouco tempo que eu estava no secap, ela tava naquele projeto, tv degase, 

o professor pediu pra ela falar de uma pessoa que ela tinha um carinho muito grande, 

ela falou de mim, fez uma cartinha e me entregou. Isso pra mim é gratificante. Isso é 

legal. Ninguém vê, eu sei que ninguém vê. Mas eu sei que na cabeça delas elas sabem 

que eu não tenho nada contra elas, o problema delas é com a sociedade. (agente 

Alberto) 

 

Mesmo neste contexto de maior proximidade entre internas e agentes, propiciando 

relações interpessoais de demonstração de afeto, a ordem disciplinar e punitiva não deixa de 

estar em primeiro plano. É pelo modo disciplinar, pela correção e disciplina que elas são 

                                                                 
15 Em algumas falas apresentadas nos grupos focais eu não classificarei as meninas.  Este recurso dos grupos 

focais, em alguns momentos na transcrição dos áudios foi difícil diferenciá-las, porque as falas foram pronunciadas 

ao mesmo tempo. Em grupos focais menores foi possível diferenciá-las.  
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apresentadas à unidade socioeducativa no momento em que chegam. Mesmo que o embate entre 

esses dois atores, “adolescentes” e “agentes”, se desfaça para algumas delas, é quase unanime 

na provisória uma relação de medo e raiva das meninas em relação aos agentes.   

Na visão dos agentes, seria para garantir respeito logo no início da convivência 

institucional, para “dar limites”, já que são meninas consideradas “perdidas” aos padrões de 

moralidade vigente. A percepção dos agentes sobre um bom funcionamento institucional é 

baseado nos moldes das instituições militares, onde a disciplina e de ordem orientam todas as 

outras relações de convivência. No início, seria necessário ter uma postura mais rigorosa, para 

que elas entendessem que as regras precisam ser obedecidas16. 

Não tem como fugir, existem regras, temos regras aqui dentro, a gente segue regras, 

elas estão aqui porque burlaram as burlam, a verdade é essa, burlaram as regras da 

sociedade e estão cumprindo uma medida de internação. Só que mesmo aqui elas 

querem colocar o pensamento delas aqui dentro e a gente tem que reverter isso 

(Agente Alberto). 

 

 Para as meninas que chegam pela primeira vez, a rigidez no tratamento tem como 

objetivo garantir que as meninas irão se enquadrar nos padrões de comportamento que se deve 

ter em uma unidade socioeducativa, e, para as meninas reincidentes, as que mais preocupam os 

agentes, que elas cheguem e “abaixem a bola”. Isso torna-se fundamental para que, ao 

retornarem da rua, cheias dos vícios e com a postura de prestígio vindas do tráfico, reconheçam 

na volta para a instituição quem pode ter o controle da unidade e quem não pode. “Assim que 

elas chegam aqui a gente fala: a facção somos nós, não vai ter nada disso de facção aqui não” 

(agente Fátima). 

O período de aguardo da decisão judicial é um período muito difícil por ser um momento 

de acúmulo de angústias, devido à ânsia de não saber se ficarão internadas ou se ganharão a 

semiliberdade ou a liberdade assistida. Em alguns casos, a falta de informação sobre a família 

ou sobre os filhos, entre outros fatores, tornam este momento inicial muito denso para elas. É 

aqui que se inicia o sofrimento em “segurar a cadeia”. Todas as meninas da provisória sabem 

exatamente a quantidade de dias em que estão institucionalizadas, e uma data que elas repetem 

a todo momento que é o dia da audiência:  

“Aqui o tempo não passa” 

                                                                 
16 No capítulo dois da segunda parte da dissertação, essa relação foi melhor desenvolvidas. Foi observado um 

discurso dos profissionais que trabalham na unidade sobre a dificuldade de fazer com que elas obedeçam às 

“regras” institucionais, sendo assim, exige demanda maior de trabalho, comparando as unidades femininas em 

relação às masculinas. 
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“Eu to aqui há um mês e três dias e não sei nem quando é a minha audiência! Sou a 

única da provisória que ainda não sabe a data da sua audiência”  

  “To aqui há 6 dias”  

“Estou aqui há 15 dias” 

“Um mês certinho, é primeira passagem” 

“Segunda vez aqui”  

Neste período de maior preocupação em relação ao mundo externo, preocupação com a 

família, problemas que ainda terão que resolver com o tráfico, separação do namorado ou 

“marido”, ainda vivem a experiência de maior controle, de maior repreensão. Neste período 

inicial é preciso construir novos laços afetivos que as auxiliarão no processo de viver a “cadeia”. 

Na instituição, todas as relações são “conquistadas”; ganhar a admiração dos agentes e 

dos outros funcionários faz parte do processo de construção da figura delas lá dentro. As 

meninas que têm uma “moral” lá dentro conseguem mais coisas que as outras, como mudar de 

alojamento por exemplo. Elas também constroem fortes laços de amizade entre elas, 

especialmente entre as meninas do mesmo alojamento. 

Em uma conversa, já finalizando o grupo focal, Nise, da internação, falou sobre as 

diferenças entre a internação e a provisória. Segundo a jovem, no início da institucionalização 

a relação entre elas é muito instável até se tornarem amigas: “É, lá na provisória o tempo demora 

a passar, você ainda esta conhecendo as pessoas, chega gente o tempo todo. Na internação a 

gente já conhece o jeito de cada um... lá na provisória tem mais atrito por não conhecer as 

pessoas.” (Nise). 

Além das questões emocionais, as meninas da provisória apresentam uma aparência 

física de maior esgotamento, principalmente porque muitas delas eram usuárias de drogas e 

passam por momentos de abstinência. Algumas meninas precisam ser atendidas por médicos e 

precisam ser medicadas. Os seus olhos inchados, cheios de olheira demonstram as noites não 

dormidas. Algumas ainda não tiveram visita da família, ainda não ganharam produtos de 

higiene pessoal, como shampoo e desodorante.  

Muitas delas quando chegam à instituição nunca tinham tido acesso a serviços de saúde 

básicos, como dentista, visto que muitas jovens apresentam problemas dentários, que passam a 

ser tratados na unidade. Algumas precisam fazer tratamentos para DST. Um caso muito tocante 

foi o relato de uma menina recém-chegada à unidade, que foi internada após assassinar o 
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homem que a estuprava e sem ter recebido os primeiros cuidados17 recomendados pelas as 

organizações da saúde após sofrer um estupro. Esta menina foi encaminhada à unidade sem 

antes receber um atendimento médico e a devida medicação. Este relato será melhor discutido 

na segunda parte. 

Depois de passar um tempo na unidade, algumas meninas começam a se maquiar e 

pintar as unhas, hábitos que talvez não tivessem na vida externa, mas que foram estimulados 

pelas outras. No grupo da provisória, essas práticas são menos recorrentes, uma vez que 

algumas meninas, neste momento inicial, ainda não conseguiram ao menos o acesso a seus 

produtos de higiene pessoal. 

 

10. Quem são as meninas do PACGC? 

Durante o momento da pesquisa, a quantidade de meninas presentes na instituição estava 

em torno de 50, podendo variar um pouco para mais ou para menos. O perfil das meninas foi 

construído a partir das 32 meninas que responderam ao questionário. Desse grupo de meninas, 

com idade entre 13 a 17 anos, 20 delas estavam cumprindo medida provisória e 12 cumprindo 

medida de internação.  

 A maior parte das meninas declararam ser pretas ou pardas (Gráfico 1). Algumas 

pesquisas já apresentam os dados de pretos e pardos juntos, como forma de contrastar com 

população branca. Sabendo que, no Brasil, a classificação da cor é feita por autodeclaração e 

historicamente a população negra se constituiu como grupo desfavorecido das políticas de 

Estado e sempre estiveram em desvantagem em relação ao prestígio social, os dados podem 

omitir a real situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
17 Os medicamentos a serem tomados emergencialmente após sofrer um estupro inclui a pílula do dia seguinte, um 

antirretroviral para prevenção do HIV, que precisa ser tomado em até 72 horas após o ocorrido, medicação que 

dura 28 dias. Em seguida, a mulher deve tomar uma injeção (dose única) de ceftriaxona e azitromicina, antibióticos 

que servem para prevenir doenças sexualmente transmis síveis como sífilis, gonorreia, cancro mole, clamídia e 

tricomoníase. 

http://drauziovarella.com.br/sexualidade/sifilis-2/
http://drauziovarella.com.br/entrevistas-2/gonorreia-4/
http://drauziovarella.com.br/sexualidade/clamidia/
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Gráfico 1: Variações de cores de pele/raça. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A estrutura familiar é um fator relevante para pensarmos as condições de 

socioeconômicas e afetivas no processo de formação dessas meninas. Grande parte destas 

jovens foram criadas somente pela mãe, outras tantas foram criadas pelas avós, somente uma 

foi criada pelo pai. Contudo, de 32 meninas, dez tiveram na composição familiar pai e mãe 

(Gráfico 2).   

Ao analisar esses dados comparando os relatos e as observações feitas ao longo dos 

meses de pesquisa, a figura paterna no questionário aparece com uma certa relevância, o que 

não corresponde com a realidade prática da vida dessas meninas na instituição. A presença 

paterna no processo de viver o encarceramento é menos significativo, que os resultados deste 

gráfico, poucas meninas mencionam receber visitas do pai, mesmo com a existência do pai, 

recai sobre a mãe acompanhar o processo de internação. 

 

Gráfico 2: Relação familiar na criação. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Mais da metade das meninas responderam ter mais de quatro irmãos (Gráfico 3). Não 

existe uma relação direta entre quantidade de filhos e desestruturação familiar. No entanto, a 

vulnerabilidade social relacionada à falta perspectivas de vida contribui para este processo.  

Desta forma, o histórico das meninas do PACGC, assim como a realidade dos jovens que são 

internados para cumprir medidas de internação no Brasil carece de estruturação familiar e 

econômica. 

Gráfico 3: Relação do número de irmãos/menina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Em vários momentos, escutei das meninas as dificuldades que as famílias encontram em 

manter as visitas toda semana. Na maioria das vezes, quem faz a visita é a mãe, porém, quando 

ela precisa cuidar dos outros filhos, se torna ainda mais difícil. Uma das questões que tornam a 

experiência de cadeia delas um momento sofrido é contribuir para sofrimento da família. Este 

ponto ainda será discutido neste trabalho. 

No Gráfico 3 e nos próximos gráficos podemos perceber que, para além da quantidade 

de irmãos e da pouca participação dos pais no processo de criação dos filhos, algumas meninas 

já são mães, e quem cuida dos filhos delas são as suas mães. Muitas meninas iniciaram a vida 

sexual ainda muito precoce, fruto de um processo recorrente nos grupos mais vulneráveis. 

Algumas delas passaram por abusos sexuais e estupros dentro da própria família, outras 

decidiram morar com o namorado como forma de emancipação e na tentativa de melhores 

condições financeiras. Na maioria das vezes, o namorado, ou “marido” como elas nomeiam, é 

de idade mais avançada que a delas, sendo, no Brasil, considerada a relação com menor de 14 

anos abuso de vulnerável. Os dados sobre a gravidez refletem todos esses problemas (Gráfico 

4 e Gráfico 5). 
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Gráfico 4: Relações matrimoniais.18 

 
 Legenda: N.R. = não respondeu. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

 

 
Gráfico 5: Filiação. 

 
              Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

                                                                 
18 Ao me referir sobre relações matrimoniais não necessariamente esta relação é oficializada judicialmente. Muitas 

consideravam-se casadas por morar junto com o(a) companheiro(a). 
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Muitas meninas se declararam religiosas, a maioria delas as religiões de matrizes 

protestante (Gráfico 6). A demonstração da fé e da crença aparece não só neste questionário, 

mas também marcada nos seus corpos, pois muitas delas possuem frases e imagens religiosas 

tatuadas. Nesta unidade a questão da disputa de facção não ordena o espaço, assim como a 

família, a religião é um dos fatores que auxiliam no processo de manutenção do equilíbrio. 

“Aqui, a minha facção é Deus” (Luiza). 

Gráfico 6: Religiosidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

De 32 meninas, somente 10 responderam que não trabalhavam, sendo que, dentre todas 

que trabalhavam, nenhuma contava com os recursos de um trabalho de carteira assinada. As 22 

meninas que responderam trabalhar ocupam diversas funções, dentre elas: o comércio, 

principalmente como camelô, limpeza, manicure e, em especial, o trabalho com o tráfico 

(Gráfico 7).  

A pergunta “você trabalhava?” causava-lhes uma certa dúvida, e elas se olhavam como 

estivessem rindo da pergunta. Diante disso, em alguns grupos senti a necessidade de explicar 

que eu considerava trabalho qualquer atividade que gerasse renda para o sustento, então, 

imediatamente algumas esboçaram uma reação de alívio e responderam: “então, eu 

trabalhava” ou “já trabalhei”, sendo que uma delas respondeu que “trabalhava no tráfico, 

mas fui demitida”. 

Em outro grupo focal, uma das meninas foi mais direta: “ficar na boca é trabalho?” Eu 

respondi com outra pergunta: “era trabalho para você?” Ela acenou que sim. Em um outro, elas 

resolveram a questão entre elas, já que uma perguntou: “a gente coloca o quê? Que trabalha?” 
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E outra respondeu: “claro! É mow trampo, a gente corre de polícia, apanha, sobe o morro, neh, 

não?!”. 

Gráfico 7: Trabalho/função exercida antes da institucionalização. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A partir das respostas ao questionário e das entrevistas, pude notar que as meninas se 

reconheciam como trabalhadoras. Passado o constrangimento inicial das perguntas, elas 

justificavam o motivo de terem aceitado trabalhar no tráfico, e algumas explicavam a sua função 

com certa admiração pela responsabilidade que tinham. Todas declararam motivos para o delito 

relacionados à falta de emprego e de oportunidade, necessidade, falta de dinheiro. Apenas uma 

menina respondeu que foi por status, contudo ela não traficava, mas foi apanhada com o 

namorado em um roubo de carro (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Motivo para delito. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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O Gráfico 9 representa os artigos, que, segundo elas, estão cumprindo. Algumas 

acumulam mais de um artigo, já outras, mesmo que tenham participação no tráfico, foram 

internadas por outros motivos. Contudo, ele ilustra a recorrência dos principais delitos.  

 

Gráfico 9: Artigos criminais de maiores incidências.  

 
 Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 Legenda: Art 33 = Lei 11.343/06 Tráfico de drogas ou condutas afins ; Art 155 = Código 

penal: Furto; Art 121 = Código Penal: Homicídio; Art 157 = Código Penal: Roubo; Art 331 

= Código Penal: Desacato. 

   

 

Dentre as meninas que participaram do questionário, apenas quatro delas cumprem 

medida por homicídio. Ainda assim, segundo relatos delas, duas das dessas meninas que 

cometeram homicídio foram estupradas pelas suas vítimas, essas meninas foram 

institucionalizadas pelo ato de violência que cometeram mas também foram vítimas do 

situação, contudo diante das estatísticas sobre jovens infratoras elas são vistas como homicidas.  

De um total de 32 meninas, 15 delas responderam ter mais de uma passagem pela 

instituição. Dez meninas já estão na segunda ou terceira passagem, sendo um alto índice de 

reincidência (Gráfico 10). 
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Gráfico 10: Reincidência na instituição. 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Das 16 meninas que responderam ter parentes presos, a maioria delas afirmou ter mais 

de um parente nesta situação, sendo que algumas meninas têm quase toda a família presa. A 

vida dessas meninas é permeada pelas instituições punitivas desde a primeira infância. Durante 

a aplicação do questionário: “aqui eu coloco onde eu nasci? Posso colocar Bangu? Eu nasci 

lá na cadeia.” A pergunta se referia à cidade, mas foi interpretada desta forma. 

O Gráfico 11 apresenta familiares das meninas que se encontram em outras instituições, 

e o curioso deste grafico é que não aparece a figura do pai. Poderia parecer contraditório, na 

medida em que a figura paterna aparece no Gráfico 2 “por quem foi criada?” 11 meninas 

afirmam ter tido a figura paterna neste processo. Por outro lado, em algumas entrevistas e no 

grupo focal, com mais frequência, elas falaram sobre o pai: 

(Trecho retirado do meio de uma conversa) 

- Meu pai vive preso. (Nise) 

- Meu pai também, mas ele é alcoólatra, meu pai é cozinheiro, ele já cozinhou até no 

(um restaurante famoso do Rio de Janeiro). Mas ele é muito doido. (Anita) 

 

Acredito que as respostas não foram contraditórias, elas podem ter lembrado dos pais, 

no (Gráfico 2), mas o afastamento da figura paterna ao longo da vida fez com eles não fossem 

citados no (Gráfico 11). Isso não inviabiliza a possibilidade de terem sido presos, contudo não 

foram citados porque não são figuras presentes na vida delas. Possivelmente algumas delas não 

conhecem os pais ou não têm notícias sobre eles há tempos. Os gráficos reforçam a 

interpretação sobre a desestruturação familiar que antecede a vida institucionalizada. 
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Gráfico 11: Familiares que se encontram em instituições. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Parte 2: “O segurar a cadeia” 

 

1 CAPÍTULO 1: As famílias 

 

1.1 “Você já se colocou no lugar dela, que não recebe visitas?” (Maria Carolina)  

 

Os autores Rafael Godoi e Antônio Rafael Barbosa nos mostram que a prisão é um lugar 

de fluxos entre o dentro e fora da cadeia. Consequentemente, podemos pensar através dos 

autores a cadeia enquanto um espaço que produz interações ao mesmo tempo que os sujeitos 

encarcerados estão sendo moldados institucionalmente. Esses autores contribuíram para pensar 

não de forma contraditória mas comparativamente a relação com o meu campo, onde foram 

encontrados fluxos, descontinuidades e continuidades, porém não de forma em que a facção 

tenha protagonismo. 

Como apresentado por Godoi (2015), a prisão é um lugar onde os fluxos vão das prisões 

às facções e vice-versa, da mesma forma a minha pesquisa mostra que a socioeducação é um 

lugar de fluxos, no entanto a facção não é a principal composição deste fluxo, mas sim a família. 

O que me marcou nos primeiros contatos com as meninas foi a questão dos cortes em seus 

corpos, e, ao perguntar sobre os motivos para aquelas atitudes, elas relacionaram a falta da 

família de origem; igualmente quando observamos as tatuagens, encontramos nomes e imagens 

da mãe, da filha, da avó. 

Na sua tese, intitulada Fluxos em cadeia: As prisões em são Paulo na virada dos tempos, 

Godoi analisa algumas relações de poder construídas a partir do confinamento, mas, segundo 

ele, a instituição não é só isso, é também um espaço atravessamentos. O autor frisa a 

importância das facções como articuladoras nas prisões, mas indica outras mobilizações 

importantes para a sociabilidade na cadeia. Através dessas mobilizações, os presos se 

distinguem dos outros e acessam a diferentes formas de “bens”. Como movimentos religiosos, 

grupos de mães e de namoradas, através dessas organizações os presos conseguem acessar 

determinadas “coisas” que vão de comida até mesmo facilitar o andamento do seu processo 

judicial. 

De certa forma, ambas as teses dialogam. Para Barbosa e Godoi, o objetivo da instituição 

disciplinadora é tornar homogêneo o indivíduo, e esta homogeneização se constitui como parte 

da punição. No entanto, a partir do momento em que temos as outras interferências, 

principalmente as externas, a cadeia não cumpre aquela função que se espera dela. Segundo 
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Barbosa, a prisão, com seu objetivo de enfraquecer a subjetividade do indivíduo, faz com que 

fluxos que circulam no espaço institucional sejam extremamente necessários para a manutenção 

da vida encarcerada. Partido de uma leitura foucautiana, o autor nos faz pensar: o que está em 

jogo no sistema penitenciário? Da mesma forma, podemos pensar a relação no sistema 

socioeducativo. O que está em jogo naquele espaço da socioeducação?  

Em sua tese, Barbosa supera a questão da instituição centralizada na disciplina. Com o 

título Aqui interessa tudo o que é controle e meio de fuga, o autor pretender discutir o que 

constitui e o que foge ao meio disciplinar. Não podemos entender a prisão somente pela lógica 

da disciplina, embora seja a partir dela que acontece a construção de todas as outras relações na 

prisão, o que é essencial aos presos passa por uma negociação indispensável ao funcionamento 

da instituição. A prisão tanto prende, quanto constrói mecanismos de fuga. À luz desses autores 

podemos estender a reflexão para pensarmos a socioeducação, mesmo com as suas diferenças 

institucionais. 

As instituições são, antes de tudo, espaços de elaboração de formas de sobrevivência. 

Mesmo que a instituição trabalhe no sentido de aniquilar o sujeito, pelas normatizações do 

comportamento, o sujeito também a produz a partir das suas experiências. Assim como 

observado também pelos autores, a presença da família torna a experiência institucional menos 

homogeneizadora.  

A partir das reflexões trazidas pelos autores, ao relacionar com o meu campo, a 

experiência da socioeducação sem a presença familiar seria um fator que potencializaria a 

fragilidade da vida institucional assim como produziria incertezas sobre a vida externa à 

institucionalização. Para além da questão da afetividade, a família não é somente uma visita, 

mas é uma questão de status na “cadeia”, é ter acesso a determinados objetos e serviços de 

difícil acesso, ter família é ter este núcleo de apoio. Segundo a entrevista com a Anita: “se você 

não família você não tem nada aqui dentro.” 

Os meus primeiros contatos com as meninas da unidade PACGC foram marcados pelo 

impacto ao ver seus os corpos mutilados. Muitas meninas da unidade tinham os braços cortados, 

talhados por um objeto qualquer pontiagudo, algumas cicatrizes profundas e outras ainda 

recentes, ferimentos feitos por elas mesmas. Algumas delas caminhavam com o olhar perdido 

e olhos inchados, ainda sob os efeitos dos medicamentos para controlar abstinência. 

Maria Carolina, a minha primeira entrevistada, fazia parte do grupo de meninas da 

internação; diferentemente de muitas delas, ela não estava machucada, não apresentava 

transtornos psicológicos, era uma jovem aparentemente tranquila. Por ser uma jovem muito 

comunicativa, não foi difícil nesta entrevista tocar nos assuntos mais delicados, como o motivo 
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de estar internada. Ela fazia parte de um grupo que traficava no interior do Estado e, depois de 

algumas vezes apreendida na delegacia da cidade, foi enviada para o Rio de Janeiro. 

   Apesar de Maria Carolina não apresentar as cicatrizes, seria relevante conseguir 

desenvolver este assunto, embora não soubesse ainda como. Ao indagar sobre a família, se ela 

recebia visitas, e se esta questão das visitas interferia de alguma forma em sua vida, ela 

respondeu:  

“sinceramente, se minha mãe não viesse me visitar. Eu não pensaria em mudar em 

nada, nada, nada. É porque eu deixei de ser egoísta e reconheci tudo que ela est á 

fazendo por mim [...] Tem meninas aqui que recebem visitas e que falam assim: ‘ah 

essas meninas que ficam se cortando tão fazendo graça’. Eu respondi: Talvez esteja 

fazendo graça pra você, mas você já se colocou no lugar dela? que não tem visitas, 

que nunca teve! Tem meninas que se cortam que sai muito sangue, talvez esteja 

querendo chamar atenção mas talvez não, vai saber.” (Maria Carolina) 

 

Ainda nesta entrevista, ao enfatizar a questão das mutilações nos corpos das meninas, 

ela respondeu: “Eu acho que elas se cortam porque não seguram a sua cadeia.” Ao 

analisarmos esta frase, a passagem pela instituição é um sofrimento que, levado às últimas 

consequências, se imprime nas mutilações. A jovem que se cortou, segundo a visão da 

entrevistada, não conseguiu criar mecanismos amortecedores de viver a experiência em 

“cadeia”. O que seria então esta experiência? Quais mecanismos poderiam ser usados nesta 

tarefa do “segurar a cadeia”?  

Nesta primeira entrevista, a jovem relacionou diretamente o sofrimento retratado pelas 

mutilações à falta da família. Nesse sentimento transformado em arte, rabisco ou dor, que se 

traduz principalmente no corpo delas, como nos machucados, nas tatuagens, mas também em 

outros espaços, nos rabiscos de canto de parede, ou até nos trabalhos pedagógicos, elas 

expressam: “amor, só de mãe!”.  Pretendo desenvolver nas páginas seguintes a resposta para a 

questão inicial. O que seria viver a experiência da socioeducação, nomeada de “cadeia”, 

segundo elas, o “segurar a cadeia”? Quais sentidos dados a essa expressão? De que forma a 

família, principalmente a mãe, faz parte desse processo? 

Ao pensarmos a realidade da socioeducação, podemos estabelecer pontos de 

aproximação e distanciamentos em relação à participação da família no processo de internação 

das jovens. Se compararmos com as unidades masculinas ou até mesmo com as penitenciárias, 

podemos extrair algumas particularidades quando transferimos o olhar para as adolescentes. A 

socioeducação, ao ser uma medida judicial que aplica relativamente um tempo curto de 

institucionalização, produz uma série de continuidades e descontinuidades nos relacionamentos 

familiares de afetivos, como iremos discutir no tópico seguinte. 
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O que eu proponho analisar neste capítulo é o significado da participação da família 

para esta jovem que cumpre medida socioeducativa. Se, por um lado, a família na qual a jovem 

fazia parte já era fragmentada e apresentava problemas sociais e econômicos, de que maneira 

esta família, que na maioria das vezes já não garantia os cuidados da adolescente, passa a ser 

fundamental neste processo de internação? Qual diferença entre receber ou não visitas quando 

se vive a institucionalização? Em que a família ajuda a jovem no “segurar a cadeia”? 

Pensando em uma trajetória histórica, os cuidados a criança e do adolescente no Brasil, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA19, de 1990, estabeleceu novas formas de 

conceber este jovem tutelado pelo Estado, que passa a ser considerado um sujeito de direito 

perante as novas regras constitucionais. Ainda em formação, este jovem deve ser acompanhado 

pelo estado e assistido pela família. Na condição de pessoa em desenvolvimento e com 

prioridade absoluta, o ECA foi um marco na elaboração e implementação das políticas públicas. 

Teoricamente, a partir deste momento deveria se instituir uma doutrina baseada na proteção 

integral da criança e do adolescente. De acordo com o ECA, a família é fundamental no 

desenvolvimento da socioeducação, e cabe às instituições aplicar as medidas socializadoras 

promovendo a integração do jovem com a família. Na unidade onde o campo foi realizado, as 

visitas poderiam acontecer em três dias da semana para facilitar este processo de aproximação. 

Desta forma, a família e o Estado seriam responsáveis pela ressocialização deste jovem, 

tornar este sujeito infrator em um sujeito que se enquadre dentro dos padrões e normas de 

funcionamento social. Porém, este jovem que se encontra internado nas unidades 

socioeducativas, na maioria das vezes, é de baixa renda e já não estava mais sobre domínio dos 

pais. Liane de Paula, em sua dissertação intitulada A família e as medidas socioeducativas, visa 

promover um debate sobre as leis e as garantias de direito da criança e a importância da família 

junto ao Estado na “recuperação” do jovem. Já o presente trabalho, diferente ao da autora citada, 

busca compreender o modo que a família possibilita à jovem viver o processo do 

encarceramento, tanto nos mecanismos internos quanto na expectativa da vida externa à 

instituição. 

Para garantir a efetividade das normas nos cuidados com esse jovem infrator, o Estado 

propõe como uma das medidas socializadoras a internação em regime fechado. Este tempo de 

                                                                 
19 Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que cria condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente, 
que estão definidos no artigo 227 da Constituição Federal.  

O caput do art. 227 da Constituição Federal diz: "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, à cultura, ao lazer e à 
profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e opressão."  
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internação teria como objetivo resgatar o vínculo familiar e colocar o jovem em contato com 

outras instituições que tenham falhado na sua formação, como a escola, e na inserção do mundo 

do trabalho.  

Este trabalho não pretende analisar o cumprimento das medidas socioeducativas20; 

mesmo sendo orientada por esses trabalhos, para melhor compreender o universo institucional 

que estou inserida, não pretendo construir uma análise documental. O diálogo com os relatórios 

produzidos por especialistas no tema auxiliou-me a discutir de forma ampla as questões da 

socioeducação, todavia a proposta sociológica de trabalho aborda uma outra perspectiva, que é 

compreender a experiência de viver a socioeducação feminina. 

Não seria possível compreender o encarceramento feminino deslocado de todas as 

questões sociais nas quais essas meninas estão inseridas, sem compreender a relação 

estabelecida entre as internas e seus familiares, o local de moradia, o vínculo de emprego. 

Consequentemente, pensar na família e na origem das internas é problematizar todas as questões 

modernas sobre segregação racial, desigualdade de renda, estado de exceção – todas essas 

questões são pertinentes a um debate atual sobre o encarceramento de massa21. Essas 

informações não podem ser descontextualizadas.  

Ao analisar o sistema punitivo americano, Louic Waccquant (1999) observa sua forma 

operante de repressão e cunha o conceito de “Estado penal” para compreender e explicar este 

sistema. O autor contextualiza o momento social e político americano de desregulação do 

Estado, com fundamento na diminuição do estado social e o aumento do estado penal. Assim, 

junto à crença no Estado mínimo, se justifica o controle das tensões urbanas com o 

encarceramento. Esse sistema não é dado, mas sim criado no seio de um contexto de combate 

à violência. 

Deste modo, segundo Wacquant (1999), a violência é agravada pela força de um Estado 

que pune, que responsabiliza pessoas por não terem espaço em uma economia de mercado, mas 

que precisam sobreviver de alguma maneira. Acontece desta forma uma inversão do papel do 

estado na garantia de direitos. Estado se faz presente pela força da violência, que pune e 

responsabiliza pessoas que, ao não terem espaço em uma economia de mercado, fazem parte 

deste “exército” de excluídos socialmente, alimentando assim as cadeias no sistema capitalista. 

                                                                 
20 Para melhor compreender o papel do ECA e das medidas de socioeducativas de internação, a antropóloga Débora 

Diniz produziu o relatório Meninas Fora da Lei, onde analisa através de uma etnografia todos os cerceamentos 

dos direitos das meninas internadas em Santa Maria, uma unidade socioeducativa de Brasília. 
21 Conferir as questões levantadas aqui no livro Mulheres, classe e raça, de Angela Davis. 
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Esses espaços servirão para incentivar a indústria privada. Indústrias não só de gerenciamento 

de bens industriais, mas também de pessoas.  

As Prisões da Miséria nomeiam uma forma de examinar políticas públicas de modo 

exemplar, ultrapassam o olhar simplista em descrever as desigualdades no sistema carcerário, 

porque percebe os alvos declarados. Para além do recorte de classe, faz-se necessário um olhar 

racial e de gênero, pois os que alimentam as prisões, por exemplo, são geralmente negros, 

jovens, latinos imigrantes e demais segmentos desprivilegiados. A pesquisa de Waccquant nos 

ajuda a pensar a realidade brasileira onde as políticas públicas também são construídas em 

detrimento de alguns segmentos populacionais, afetando principalmente os mais pobres. Ao 

estudar instituições de aprisionamento, mesmo que dentro da microssociologia, não podemos 

descontextualizá-las da estrutura social na qual estão inseridas. 

 

1.2 De uma família a outra - “se minha mãe não viesse me visitar eu não pensaria em mudar” 

(Maria Carolina) 

 

É comum escutarmos que o tráfico preenche uma lacuna onde o estado não chega, 

sentença essa que é muito usada para pensarmos a ocupação do poder paralelo nas favelas do 

Rio de Janeiro. Assim como muitas pesquisas apresentam a perspectiva sobre o controle das 

facções nas unidades socioeducativas e prisionais, em meu trabalho a pesquisa empírica levou-

me a refletir sobre outra perspectiva. E quando a facção deixa ser o maior grupo influenciador 

em uma instituição de encarceramento? Quando deixa de ser o fator organizador de uma 

instituição do tipo “cadeia”? Neste caso, a pesquisa me levou a pensar na família como a 

principal instituição na garantia dos fluxos e do equilíbrio emocional. 

Como foi apresentado no tópico anterior, ter família é uma das condições fundamentais 

na experiência da “cadeia”. A família é provedora das condições materiais e emocionais para 

que a vida institucional seja suportada. Percebi através dos relatos das meninas que grande parte 

delas já não vivia sob responsabilidade dos pais; mesmo que algumas delas ainda mantivessem 

contato, muitas relataram que já haviam construído uma outra vida com o namorado, nomeado 

por elas de “marido”. Outras meninas relataram que moravam com amigos; muitos desses 

vínculos, essas novas configurações familiares, foram estruturados a partir do envolvimento 

com atividades ilícitas. Para essas meninas, reatar os laços afetivos é um processo diferenciado 

de reconstrução dos vínculos que para as meninas que já mantinham alguma relação com a 

família de origem. 
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Ao observar o Gráfico 12, constatamos a informação de que a metade das meninas que 

responderam ao questionário moravam sozinhas, com amigos ou com os seus “maridos”.  Essas 

meninas saíram de casa ainda muito jovens, pelos mais diversos motivos, como a falta de 

perspectiva nos estudos e no trabalho, gravidez, paixão, envolvimento com o tráfico e, 

consequentemente problemas, com a família. Este gráfico representa 32 meninas das que 

responderam ao questionário, dentre 50 que cumprem medida no PACGC. 

Gráfico 12: Famílias de origem e adquiridas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Ao serem institucionalizadas, as meninas relatam sobre a falta de apoio da organização 

criminosa na qual estavam envolvidas e, em alguns casos, também o abandono pelos “maridos”. 

Neste contexto em que se veem abandonadas pela facção, a família passa a ocupar o lugar de 

provedora de bens necessários à vida institucional, auxiliando-a no processo de 

encarceramento. A partir desta constatação, de que forma a família organiza as afetividades na 

construção de estratégias para sobreviver ao aprisionamento, nomeadas por elas como a 

experiência de “segurar a cadeia”? Essas questões orientarão a discussão deste capítulo.  

No início das observações de campo, pude perceber em algumas falas que as meninas 

envolvidas com o tráfico se queixavam sobre a falta de valorização e apoio das organizações 

criminosas ao longo do seu processo de institucionalização. Segundo elas, quando estão no pior 

momento, “presas”, a família é a principal provedora dos bens necessários à vida institucional. 

Devido a isto, a família deveria ser mais bem valorizada por elas que a facção. 

Nas entrevistas, também foi possível notar que elas constroem percepções sobre a 

ocupação delas em um lugar subalterno no mundo do tráfico – sobre esta questão veremos de 

forma mais detalhada no próximo capítulo. Uma das jovens que cumprem medida por 
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associação ao tráfico, Clarice, disse que, “Quando estava lá fora me ajudava, agora que estou 

aqui não me ajuda”, se referindo a facção. 

Para a maioria delas, a internação já era esperada, pois o envolvimento com atividades 

ilícitas implica o risco em poder ser presa a qualquer momento. A inserção na vida do crime é 

justificado por elas como falta de opção de trabalho, sendo que, dentre as escolhas que poderiam 

tomar, o tráfico foi a que lhes cabia no momento: “Eu precisava ajudar em casa, quem ia dar 

emprego para uma menina de 13 anos?” (Bibi). Mesmo que o risco em ser presa seja concreto, 

elas não planejam que aconteça. A institucionalização produz uma série de medos e incertezas 

na vivência daquele período de reclusão, principalmente quando estão na primeira internação, 

visto que elas não conhecem o funcionamento da medida socioeducativa.  

Para muitas jovens, a institucionalização é o reencontro com a família e, mesmo que 

momentaneamente, um afastamento das organizações criminosas. Não escutei de nenhuma das 

jovens satisfação em cumprir a medida de internação, mas algumas reconhecem que a partir 

desta medida elas puderam repensar a vida. Em muitos momentos, as meninas falam da 

internação como algo passageiro, como um momento de reflexão ou de “desaceleração”22 do 

ritmo de vida, isto é, do envolvimento com as atividades ilícitas. Como disse Bibi: “Eu estava 

muito acelerada, muito envolvida, isso aqui é um inferno, mas foi bom pra conseguir pensar 

na minha vida, lá fora eu poderia já estar morta”.  

As jovens envolvidas com o tráfico passam por um processo de mudanças rápidas e 

significativas em um curto período de tempo. Elas deixam de ser meninas para serem “a mulher 

do traficante”, “a gerente da boca”, “a mãe”.  Esta mudança de posição social pela qual elas 

passaram, as distanciaram da posição de filha, de adolescente. Em alguns casos, esta tomada de 

consciência foi provocada pela institucionalização. A expressão “desacelerar”, usada por elas, 

significa não somente o rompimento com as atividades ilegais, mas também a momento de 

repensar o seu lugar nas relações em que estão envolvidas. 

 Em outros casos, as mulheres das famílias das internas passaram por processos 

parecidos, o que nos revela a existência de uma carreira de posições femininas nas atividades 

criminosas. O contato com as organizações criminosas não é novidade em suas relações sociais, 

mas a forma como elas se inserem sim, ao trabalharem com o tráfico elas se incluem 

organicamente da vida do crime, dito por elas como “ganhar a vida”. De certo modo, para 

                                                                 
22 A expressão “estava muito acelerada” é muito utilizada por elas, e, segundo elas, estar acelerada é estar envolvida 

demais na atividade criminosa. Por isso, elas reconhecem este momento como um período muito arriscado na vida, 

e precisam de tempo para assimilar todos os acontecimentos. 
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algumas meninas, o trabalho com o tráfico é uma continuidade das relações dentro da 

organização familiar. 

 Ao serem institucionalizadas, os seus “companheiros”, chamados por elas de 

“maridos”, não podem visitá-las, principalmente porque alguns são envolvidos com o crime e, 

por isso, não podem correr o risco de serem reconhecidos ao comparecer em uma unidade 

socioeducativa. Também escutei relatos de namorados que não aceitam a “prisão” delas.  Assim 

como algumas delas são influenciadas pelos namorados, outras constroem vida amorosa no 

crime, deste modo esta nova família não pode ser levada para dentro da prisão. 

Algumas histórias que também marcam a vida de meninas da instituição PACGC são os 

envolvimentos afetivos com homens mais velhos, sendo que muitas dessas relações foram 

abusivas. O motivo que as levou para internação foi homicídio, pois algumas delas assassinaram 

seus parceiros quando a relação se tornou insustentável, ao se sentirem ameaçadas, ou então 

quando se apaixonarm por outro. Em uma conversa com uma agente feminina, ela afirma ser 

recorrente meninas de 13 e 14 anos falarem que são “casadas”, e geralmente os maridos tem o 

dobro ou o triplo de suas idades. 

Constitucionalmente, toda relação sexual com menor de 14 anos é considerada ilegal, 

mesmo com consentimento da outra parte, sendo assim a maioria das meninas internadas do 

PACGC foram estupradas. Durante a internação, mesmo que seja muito sentida pelos aspectos 

negativos, algumas meninas tomam consciência das relações abusivas ao se afastarem do 

convívio social no qual estavam imersas 

Ao serem internadas, de certo modo, muitas adolescentes retomam o contato com a 

família de origem, e na maioria dos casos a pessoa de maior representação na manutenção deste 

vínculo é a mãe da interna. Entretanto, quando a mãe desta menina é envolvida com o tráfico 

ou está presa, é mais difícil para a menina receber visitas e auxílio ao longo da 

institucionalização.  

 Em muitas das entrevistadas, a fala sobre a família trata-se especificamente de mulheres, 

suas mães e avós. Dilma, uma jovem que havia chegado naquela semana à unidade, participou 

do grupo focal realizado com as meninas da provisória. Ela disse que não morava com a família 

há tempos, que não tinha muito contato com pai, somente a mãe sabia da sua internação e que 

ainda não haviam conseguido localizar o seu pai. Elza, outra menina do grupo, disse que a 

família residia em outro Estado, não tinha muito contato com pai, e sua mãe havia feito apenas 

uma visita por motivos financeiros: 



66 
 

 “Eu tô aqui há um mês e três dias, a minha mãe veio na primeira semana, ela vem no 

carro da prefeitura ai é difícil agendar e marcar, mas ela vai vir de novo, talvez ela 

venha amanhã.” (Elza) 

 

“Eu ainda não tive visitas, porque eu só ia ficar aqui 12 dias, a minha audiência já é 

amanhã e se deus quiser eu vou sair, eu não queria dar trabalho porque eu  já não estava 

morando com meus responsáveis, mas eu tive que ligar, só a minha mãe sabe que eu 

to presa, meu pai não.” (Dilma) 

 

Como observado em algumas falas, aquela família nuclear composta, por pai, mãe e 

irmãos, não fazia parte da ordenação de vida delas. Muitas meninas mencionaram morar 

próximo aos pais ou ainda manter vínculos com eles, contudo não mantinham relação de 

dependência. Na maioria dos casos as meninas envolvidas com o tráfico ajudavam 

financeiramente na casa da família, mas moravam em outro lugar, como podemos constatar a 

seguir: 

“Parece que estava tudo sem graça, sem gosto de fazer as coisas. Eu briguei com a 

minha mãe, aí fui morar com um menino que eu conheci, mas ele foi preso por tráfico” 

(Clarice) 

 

“Meu pai é doido, tá preso, já foi preso várias vezes” (Anita) 

 

A própria institucionalização é parte de um processo de rupturas na vida dessas meninas 

e tem como consequência alterações nas configurações dos laços afetivos com seus “maridos”. 

Deste modo, em que sentido a internação contribui para a transformação das relações das 

meninas com as famílias de origem? Em alguns casos, a relação da jovem com a família já era 

distanciada, logo, dentro desta nova realidade de vida, o que significa ser uma interna sem 

família? Quais vantagens para as meninas na aproximação familiar? Compreender as relações 

familiares naquela instituição é compreender a importância da manutenção do vínculo ou a 

reaproximação com a família de origem. Seguem abaixo dois trechos das entrevistas: 

 “Tenho sim, sempre tive, mas eu abandonei a minha família, eu fui morar com um 

cara lá, ai via minha mãe todo dia, mas não morava com ela.  Aqui eu me aproximei 

dela, minha mãe vem me visitar toda semana, ela nunca me faltou. Pra mim foi bom 

porque eu aprendi a repensar, e ver que eu não to sozinha, por mais estressada que ela 

esteja comigo.” (Clarisse) 

 

“Se minha mãe não viesse me visitar, eu não pensaria em mudar em nada, nada, nada. 

É porque eu deixei de ser egoísta e reconheci tudo que ela tá fazendo por mim” (Maria 

Carolina). 

 

Esta primeira jovem entrevistada, que cumpre medida por associação ao tráfico, enxerga 

na aproximação com a mãe uma possibilidade de organizar a vida depois da internação, uma 

possibilidade de mudança. Muitas meninas atribuem à presença da família o estímulo a um bom 
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comportamento, questão que será mais bem trabalhada no capítulo dois, ao discutir a influência 

do tráfico na orientação das condutas na instituição. 

Uma das principais preocupações das meninas internas são as consequências causadas 

em seus familiares, uma vez que a internação as coloca em uma situação de culpa e tristeza por 

trazer-lhes problemas. Mesmo que elas tenham uma grande preocupação em não causar um 

incômodo à família, de não ser um outro problema para ela, elas necessitam de 

acompanhamento familiar. Mediante esta nova situação, não existe uma outra possibilidade 

senão reatar ou manter os vínculos.  

A carga emocional das jovens presentes no sistema socioeducativo é potencializada ao 

sentirem que, além delas, estão causando problemas aos familiares, afinal, quando uma jovem 

é internada, a extensão da família também sobre com a punição. Quando pensamos no caso das 

mulheres adultas, elas passam por um isolamento, um distanciamento familiar. Já com as 

adolescentes, este processo é cumulativo, pois, em alguns casos, a mãe da menina interna já 

tem a obrigação de fazer visitas ao marido preso ou a outros filhos – como apresentado no 

último gráfico do capítulo anterior, metade das meninas da unidade possuem parentes em 

instituições para adultos ou adolescentes. As jovens se sentem envergonhadas ao prejudicarem 

as mães por alguma escolha errada delas.  

“Tem uma doutora que entrou agora que esta liberando por comportamento, já foi um 

monte de menina embora, eu vou daqui a 4 meses, ai até que elas estão se comportando 

mais.  Não adianta ficar brigando, ficar de reflexão, porque ficar mais tempo aqui é 

nossa família quem vai sofrer! “Nois” tem que pensar em primeiro lugar neles.” (Nise)  

 

“Pow, minha mãe fica boladona! Porque não é a primeira vez, aí atrapalha tudo, gasta 

dinheiro deles pra pagar por coisas que a gente fez. Eu tenho outra irmã internada 

também, imagina o que a família não deve pensar dela” (Anita) 
 

Deste modo, a mulher, ao ser presa, afeta todo funcionamento da casa, principalmente 

no cuidado com os filhos, porque se sente culpada não só pela “vida errada”, mas pelas 

consequências geradas a partir da sua prisão. Na maioria das vezes, por não receber visitas dos 

seus parceiros, a solidão da vida encarcerada é potencializada. Quando o homem vai preso, é a 

mulher quem providencia os produtos necessários para a higiene pessoal, leva comida, 

transmite informações, mensagens do tráfico, comparece às visitas íntimas. Quando esse quadro 

se inverte, a família de origem passa a ser a principal provedora desses recursos e não os 

parceiros. Seguem abaixo duas citações em que as meninas relatam a percepção sobre o papel 

delas no “segurar a cadeia” dos parceiros. 

“Parece que estava tudo sem graça, sem gosto de fazer as coisas, aí fui parando de 

estudar. Eu briguei com a minha mãe, ai fui morar com um menino que eu conheci, ai 

ele foi preso por tráfico, e ainda fui visitar ele na cadeia uma três vezes, mas ai ele 
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falou que não queria mulher dele ficando pelada pra funcionário, agachando pro 

funcionário, que pra eu poder parar de ir que era maior humilhação. E a gente 

terminou.” (Maria) 

 

“hoje eu dou mais valor a minha família, não quero mais saber de homem, quando a 

gente mais precisa, cadê?” (Maria) 

 

Os poemas da interna apresentados abaixo descrevem a importância da retomada do 

relacionamento com a família de origem, retomada essa é fruto da descontinuidade de outras 

relações afetivas e familiares construídas a partir da vida no crime. Esta última não pode ser 

levada para a instituição: 

Fico mal  

Me sinto mal quando me lembro de você, 

Mas o mundo é grande 

E você escolheu me esquecer. 

 

Meu coração sofrendo ficou 

Você sem mais nem menos me deixou 

E agora o mundo me ensinou 

Que eu vivo sem você 

E me deu um novo amor! 

Brenda Cesário 

Saco cheio 

Tô de saco cheio de amar e só sofrer 

De hoje em diante 

Não quero mais me envolver  

Amor é só de mãe 

O resto não procuro mais entender 

Não acredito mais em homem 

Deles eu só quero o prazer 

Todos são iguais 

Só muda o RG 

Brenda Cesário 

 

Além do distanciamento do parceiro e da privação da liberdade, algumas ainda 

enfrentam o afastamento dos filhos e dos amigos. Toda essa ruptura com as relações que 

mantinham na vida externa fomenta nas meninas maior necessidade da aproximação familiar, 

sendo que, na maioria das vezes, a família é principalmente a figura da mãe. Em quase todas as 

entrevistas, somente uma jovem mencionou receber visitas do pai e, em conversas do grupo 

focal, nenhum pai foi mencionado como importante no auxílio da vida encarcerada. A mãe se 

torna uma figura principal neste momento da institucionalização. 

O corpo é o lugar onde esse amor pela mãe ou pelos filhos é representado. Quase todas 

as meninas da unidade são tatuadas, grande parte delas tem o nome da mãe, da avó ou dos filhos 

desenhados. Nas anotações, nos rabiscos da carteira da escola, na beiradinha da parede: “amor, 

só de mãe!” (Figura 3). 
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Figura 3: Representação materna na instituição e no corpo das meninas. 

 
 Fonte: Oficina de fotografia. Disponível na rede Instagram: @degasenossavisao.  

    “Aqui tudo muda, você que não dava moral pra sua mãe lá fora, aqui você não passa a 

dar? Então?” Esta foi a resposta dada pela Maria Carolina, ao perguntar sobre as mudanças 

que a internação trouxe par a sua vida. A mãe volta a ser o principal vínculo dessas meninas 

com o mundo externo.  

Tanto a prisão feminina quanto a instituição para jovens menores de idade situam-se na 

capital (Gráfico 13Fonte: Elaborado pela autora (2018).), diferentemente das unidades masculinas, 

que ainda se encontram também no interior. Isso contraria as normas do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que prevê a manutenção da convivência familiar e comunitária. Sabendo que 

o perfil das internas é um perfil de jovens de baixa renda, a dificuldade de manter o vínculo 

com familiares é potencializado. 

Mesmo que seja considerada função da equipe técnica e pedagógica da unidade o 

levantamento das informações pessoais das jovens, assim como promover e facilitar a 

aproximação das internas com seus familiares, a distância física da unidade da cidade de grande 

parte das meninas dificulta o processo de visitação. As meninas poderiam receber mais visitas 

caso existisse outras unidades menores nas cidades do interior. 
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Gráfico 13: Localização onde residia a família antes da internação. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Em uma conversa com um professor da unidade, ao questionar sobre a escola no 

processo da socioeducação, ele respondeu: “as escola tem uma influência mas não tanta a 

ponto dessa mudança na visão delas, talvez a visita da família seja maior. O fato de ver a mãe 

passando pela revista, gastando uma grana pra vir de longe, isso é que pega pra elas.”  

Mesmo sabendo que a prisão delas é um peso para a família, elas não podem abrir mão 

desta presença, já que para as jovens é necessário que a família esteja presente. A família é 

quem pode garantir alguma segurança no monitoramento dos direitos delas, ainda mais, a 

família é quem pode acompanhar o processo, entrando em contato com a defensoria pública. 

Se a família não as acompanha, a vulnerabilidade é potencializada, como Anita relatou: “Se a 

família não vier, as meninas continuam pensando que não são ninguém, tem meninas que fazem 

coisa errada pra chamar atenção da família”.  

Citarei um caso que ilustra o sentimento de segurança que a família proporciona Às 

meninas. No momento em que estava conversando com uma agente no pátio, uma adolescente, 

que se encaminhava para atendimento médico, parou e indagou a agente: “Maria, pede pra 

ligar pra minha mãe, por favor.” A agente respondeu que estava tudo certo, que já havia falado 

com a mãe, a adolescente continuou: “porque, da última vez (audiência), eu fiquei com fome 

até a noite, minha mãe tem que levar alguma coisa pra eu comer, eu olhava pro lado, e tava lá 

os meninos tudo comendo, dava uma raiva.”  

Para além dos afetos envolvidos na vida da menina institucionalizada, a presença da 

família ao longo da internação auxilia na construção de um bom relatório a ser apresentado ao 

final do processo judicial. À medida que a jovem apresente bom comportamento e tenha uma 

boa relação com a família, é entendido pelo juizado que ela possui capacidades de viver em 
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liberdade e estar recuperada. Mesmo que seja difícil para família de origem acompanhar o 

processo de internação, o acompanhamento familiar alivia as tensões da experiência de cadeia 

delas. Mesmo que seja o papel da equipe técnica e dos professores monitorar a integridade física 

e moral das meninas, a família presente transmite uma segurança na organização da vida 

institucional e para além dela, tal como que veremos no seguinte tópico. 

 

1.3 A família na vida egressa – “Uma hora a gente vai sair daqui” (Tereza) 

 
“Um vez, quando eu ainda estava na provisória, eu ligava para casa e ninguém atendia, 

ligava pro celular e dava caixa postal, eu já estava desesperada, aí um dia veio o número 

da minha tia na cabeça, eu fui e pedi pra técnica pra ligar, liguei e ela disse que a minha 

vó estava trabalhando o dia todo e não podia atender o celular mas que eles estavam 

preocupados comigo. Nisso eu já estava pensando até em me cortar.” (Tereza)   

Por mais difícil que seja suportar todo o processo de internação, para elas existe uma 

certeza: em algum momento a medida de internação chegará ao fim. A socioeducação é um 

momento que expõe a fragilidade da menina internada e a coloca diante dos seus problemas 

sociais. Se a vida no crime gerou como consequência a internação, o que as espera ao saírem 

da unidade? Muitas meninas estavam afastadas das suas famílias, e retomar este laço é 

fundamental não só pelas afetividades, mas também em função do auxílio na vida egressa. 

Mesmo aquelas meninas que ainda moravam com sua família de origem, que não haviam saído 

de casa, se sentiam preocupadas em pensar na possibilidade de um possível rompimento da 

família em relação a elas. 

Este caso que apresenta o capítulo foi narrado por uma jovem que já estava internada há 

um ano. Esta entrevista teve um tempo de duração maior que as outras. Tereza, uma jovem bem 

articulada, descrevia muito bem os momentos vividos na instituição. Nesse trecho, Tereza 

resume um momento de aflição, quando ainda era uma jovem não sentenciada e estava na 

provisória, no qual descreve o medo que sentiu ao pensar que não teria alguém para apoiá-la e 

como este medo a fez pensar na mutilação. Portanto, a família compõe um importante elemento 

de estruturação na vida encarcerada, como podemos observar no trecho da entrevista que inicia 

este tópico. No caso de Tereza, as notícias recebidas sobre a família tranquilizavam a jovem, 

mas, quando ela não teve mais resposta de casa, da avó por quem foi criada, entrou em 

desespero, e a única opção que lhe veio à mente foi se cortar. Casos como estes foram 

apresentados ao longo de toda pesquisa e nos ajudam a pensar o lugar da família quando se 

cumpre uma medida de internação.  
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Diferentemente de muitas internas da unidade que são envolvidas com o tráfico, Tereza 

foi sentenciada por participação em tentativa de homicídio. Ela nunca tinha tido uma passagem 

pelo sistema e, segundo ela, foi inconsequente, mas que já estava arrependida do ato. Tereza 

era a única jovem da unidade com o ensino médio completo, morava com a família e continuou 

recebendo apoio familiar. Mesmo com o apoio da avó e do tio, seu maior medo era que, em 

algum momento da sua internação, eles pudessem desistir dela. Para ela, caso a família 

desistisse de apoiá-la, seria uma falta de perspectiva ao sair do Degase. 

Mesmo já tendo completado o ensino médio, a adolescente frequentava a escola e tinha 

“conceito”23 com os professores e agentes, uma vez que não enquadrava no perfil de jovem 

“problemática”.  Segundo alguns funcionários, Tereza era tranquila, não fazia a cabeça das 

outras internas e, de acordo com as observações dos funcionários, seria uma daquelas meninas 

que ao saírem da instituição nunca mais voltariam. 

Neste caso, a família para esta adolescente é o amparo na vida externa, segundo a própria 

jovem, os laços afetivos lá de fora faziam com que ela não fosse levada pelas “más ideias” das 

meninas lá de dentro. Ela nunca se envolveu com organização criminosa e dizia que não iria 

ceder, que gostaria de sair e voltar para casa e, quem sabe, fazer faculdade. A sua família residia 

no sul do Estado, por isso não poderiam visitá-la toda semana, devido ao custo ser alto, mas, 

segundo ela, necessitava de falar com a família toda semana, mesmo que fosse pelo telefone, 

pois só desta maneira ela conseguia acreditar que a família não a abandonaria. 

Para esta jovem, ter notícias da família era fundamental para conseguir manter sua saúde 

mental no cárcere, já para a maior parte das meninas, estar privada da liberdade é a oportunidade 

de retomar esses laços, mesmo que de forma estratégica ou momentânea. O primeiro contato 

após a internação é feito pela assistência social do Degase, quando não acontece na delegacia 

para menores. Há casos de pais e mães que já não tinham notícias das filhas antes de serem 

informados da internação, sendo que muitos pais não são facilmente localizados pelas 

assistentes sociais. 

 Tereza, apresentada pela entrevista no incício deste capítulo, não fazia parte de 

nenhuma facção e mantinha o vínculo com a família de origem, mas este quadro não representa 

a maioria. As meninas que são envolvidas com atividades ilegais enxergam na família e 

principalmente na figura materna a expectativa em poder “mudar de vida”, visto que sem a 

presença familiar as dificuldades em construir uma vida fora da organização do tráfico são 

                                                                 
23 Ter “conceito” é ser bem-vista, ter confiança dos funcionários, desta forma conseguia algumas coisas como ligar 

para família, trocar de alojamento. 
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maiores. Elas também se apegam na expectativa em não decepcionar a mãe para planejar uma 

vida futura fora do tráfico24, como no caso da Maria Carolina:  

“Eu não pensaria em mudar em nada, nada, nada. É porque eu deixei de ser egoísta e 

reconheci tudo que ela ta fazendo por mim. Teve um mês que ela ficou doente e não 

veio, eu percebi a minha recaída. Me misturei com monte de gente, comecei a chutar 

cadeira e bater chapa.” (Maria Carolina) 

 

 Mesmo que os índices de reincidência sejam altos, o que demonstra as falhas do modelo 

socioeducativo, ainda sim a família significa ter expectativa em relação à vida externa. Ter 

família e acesso a uma moradia significaj uma maior oportunidade de sair da unidade no dia da 

audiência. Na audiência da adolescente, é preciso ter ao menos um responsável, caso ela receba 

a sentença de liberdade. As meninas que não recebem nenhum tipo de visitas e o responsável 

não aparece são encaminhas para um abrigo. O desejo em sair da unidade é constante, e a 

preocupação em ter uma casa para ir também. Segue abaixo um breve trecho da entrevista com 

Dilma: 

“A minha família é de Rio das Ostras, se a minha mãe for na audiência talvez eu ganhe 

uma Liberdade Assistida, e saia de lá mesmo com ela.”  

 

         Nina, uma jovem que estava na provisória havia pouco tempo, relatou que não tinha 

uma relação muito boa com a família, sendo que às vezes ficava na casa de algum amigo, outras 

vezes na rua, e vivia de pequenos furtos. Neste relato, podemos perceber que a socioeducação 

sem um projeto de continuidade na vida egressa e a falta do apoio familiar tornam inviável a 

socialização das jovens em liberdade: 

“Eu já tô na terceira passagem, tem gente aqui ainda que é nova, tem gente que saiu e 

voltou. Porque assim, voltar não é uma coisa que a gente quer, mas que acontece. Tem 

gente q fala q sou sem vergonha mas não é não...eu já falei pra o juiz me mandar pra 

um abrigo.” (Nina) 

 

            O tempo máximo de internação é de três anos, sendo o caso revisto judicialmente a cada 

seis meses. Elas não sabem ao certo quando vão sair ao entrarem, só sabem que vão sair, já que 

“cadeia não é pra sempre” como elas dizem. A não previsão de saída faz com que elas sejam 

muito ansiosas, deste modo a espera pela audiência é um tempo de aflição e sofrimento.   

              As meninas falam muito sobre a falta de oportunidade em conseguir um emprego ou 

mudar de vida e reconhecem a instituição como punição pela “vida errada”.  Algumas delas 

                                                                 
24 Estes relatos apresentam nas falas de algumas meninas que demonstraram vontade em sair da criminalidade e 

da necessidade da família neste processo. Estes relatos não representam todas as meninas, algumas afirmam já 

terem escolhido a “vida do crime”. Mesmo ao saírem do Degase, irão voltar ao seu trabalho com a facção.  
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acreditam que deveriam mesmo estar ali, que em algum momento isso aconteceria, e muitas 

não acreditam que a socioeducação irá contribuir na garantia de uma melhoria de vida. 

Conseguir um emprego de carteira assinada é uma dimensão distante da vida delas. A unidade 

conta com apenas uma oportunidade de curso técnico, em que o estágio é remunerado e há 

possibilidade de contratação quando a jovem estiver em liberdade. Entretanto, por ser um curso 

que demanda uma continuidade na vida externa, as meninas que são do interior e que não 

possuem residência na capital para dar continuidade não conseguem vagas.  

 

 “Eu queria muito, eu fiz minha mãe se deslocar da cidade dela, alugar casa aqui pra 

eu ter endereço, pra eu conseguir a vaga no jovem aprendiz, mas até hoje nada, diz 

que não tem vaga. Mas eu vou falar com a direção eu tenho que entrar para esse jovem 

aprendiz.  Não quero mais essa vida não. (Maria Carolina) 

O jovem Aprendiz tem continuidade lá fora, é de carteira assinada. Eu quero muito. 

Minha família continua em lá, mas a minha mãe vai vir pra cá. Eu não quero mais 

morar na mesma cidade não. (Maria Carolina) 

 

Nesta fala, a jovem demonstra a importância da mãe no planejamento da vida egressa, 

pois, segundo ela, a mãe iria se mudar para que ela conseguisse uma vaga no curso de jovem 

aprendiz. A mãe é uma figura central neste processo de “segurar a cadeia”, e a adolescente que 

não tiver mãe conta com menos chances de se estabelecer fora do tráfico na vida egressa. 

Segurar cadeia é lidar com emoções, sentimentos e estratégias, em relação a visa interna e a de 

fora da unidade. 

 

 

Canto da liberdade  

Acordo todos os dias de manhã 

E vejo os pássaros cantando.  

Me debruço nas janelas cheias de grades  

E fico pensando: 

Tinha minha liberdade na mão 

 E acabei rodando, 

Mas agora me resta junto com dor 

Ficar lembrando 

Que a minha liberdade  

Tá me aguardando! 

Layra Alzira 

 

Neste poema da Layra, podemos perceber que a vida no cárcere é limitada e coberto de 

horas ociosos, desta forma produz com grande intensidade momentos de reflexão, no qual a 

projeção de liberdade é concreta. Em um período curto de tempo elas estarão em liberdade, e 

precisam pensar como será esta vida. 
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1.4 Estratégia: “se você não tem visitas você não é nada aqui dentro” (Anita) 

 

 

De acordo com o desenvolvimento deste trabalho, a família é uma instituição de suma 

importância na estruturação da vida da encarcerada. Independentemente da sua configuração, a 

pessoa privada de liberdade, precisa manter laços externos para além da afetividade, os quais 

são também estratégicos. A afetividade é importante, mas a encarcerada precisa de um suporte 

na garantia de algumas estratégias de sobrevivência, principalmente porque quem está do lado 

de fora pode oferecer, como remédios, comidas, solicitar um atendimento médico, notícias 

sobre a audiência, sobre o andamento do processo, pagar advogado ou recorrer a defensoria. A 

família é a principal provedora desses recursos. A encarcerada que não tiver família está à 

margem de um grupo subalternizado. 

Ao discutir a questão da prisão e dos elementos significativos na construção da vida da 

jovem na socioeducação, a família é em grande parte a provedora dos bens que circulam na 

instituição. Para além da relação afetiva, a questão econômica interfere nas condições de viver 

a cadeia. As famílias que possuem melhores condições financeiras podem garantir um maior 

conforto as meninas, um maior número de visitas e, com isto, outros materiais usados por elas 

em benefício da manutenção de relações sociais. 

A família consegue ultrapassar os muros das prisões de maneira formal e, de certo modo, 

ao passar pelos muros, carrega também o que não é visível, como as informações. As 

instituições são pensadas para garantir um isolamento do indivíduo ao mundo externo, no 

entanto a família garante o atravessamento de bens materiais e não materiais para o detento. Os 

limites impostos pela instituição são rompidos quando a família consegue ultrapassar as 

porosidades institucionais. Os fluxos na cadeia constituem um modo de viver o espaço 

institucional. Essas questões foram elaboradas na tese de Barbosa (2005), já citado 

anteriormente. Ainda no diálogo com Foucault, a leitura de Barbosa é que a prisão é uma 

instituição programada para que a punição não se encerre com a falta de liberdade, mas inclui 

todo o processo disciplinar e tem como consequência a transformação da subjetividade do 

indivíduo. Segundo palavras do autor:  

O que fica implícito aqui é que apenas a disciplina e vigilância não corrigem. É 

necessário, por um lado, “escavar” um pouco mais o preso - aprofundar o exame no 

interior de cada indivíduo - transformá-lo num contínuo auto-exame; por outro, abrir 

a cadeia para o contato externo, principalmente trazendo a família para junto do 

custodiado (BARBOSA, 2005, p. 34-35) 
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A instituição, ao aprisionar a adolescente, coloca para dentro das relações institucionais 

a família. Para as jovens da socioeducação, a dependência em relação à família se constitui de 

forma intensa, porque, dentre os vários fatores explorados aqui, esta jovem que cometeu um ato 

infracional é monitorada no cumprimento da medida e um dos critérios para avaliar a evolução 

da socialização desta jovem é o bom relacionamento com família. Esta informação é um dos 

fatores que compõe o relatório.  

Quando a menina não tem uma família que faça o acompanhamento da 

institucionalização, a sensação de vulnerabilidade pode ser mais sentida e exige delas uma 

maior capacidade de se de impor diante das outras, de se articular dentro de um grupo. Para 

além da construção do relatório e defesa da jovem em seu processo, a família é fundamental na 

garantia dos fluxos que irão garantir a facilidade na socialização das jovens: 

 
“Quando eu cheguei aqui as meninas quiseram tirar onda com a minha cara, só porque 

eu não tinha família, na verdade eu tenho mas minha família é de longe” (Elza) 

 “Se você não tem família até o agente te olha diferente” (Anita) 

 “Se você não tem visitas você não tem um shampoo, creme de cabelo, esmalte, ou 

um biscoito diferente, as meninas não querem ser sua amiga. Então faz toda a 

diferença quando sua família te visita” (Anita) 

 

Os objetos trazidos pelas famílias produzem uma distinção entre elas, uma amizade pode 

ser fortalecida quando elas têm algo a oferecer, além de facilitar o processo de aceitação em 

algum grupo quando essas meninas chegam à unidade. Ter acesso a alguns objetos significa 

poder oferecer a alguém determinados bens. Na unidade feminina, elas constroem uma lógica 

de proteção pautada na amizade, nos relacionamentos afetivos e sexuais, e este apoio externo é 

fundamental para a concretização da conquista.  

“Sem contar que aqui dentro você vale o que você tem, se tu não tem nada tu não é 

nada, se você tem as pessoas falam com você puxam papo. 

 P: Ter tudo significa o que?  

Creme de cabelo do bom, caneta caderno, biscoito na visita, ou tipo, espelho coisa que 

não pode ter.” (Nise) 

 

“Agora é liberado ter caderno e caneta... 

Eu gosto muito de escrever, escrevo pra todo mundo lá fora e também aqui pra dentro, 

escrevo sempre.” (Anita) 

 

As meninas que não recebem visitas têm dificuldade ao acesso a produtos básicos de 

higiene, como sabonete, creme dental, até mesmo absorvente para o período menstrual. A 

quantidade oferecida pela unidade é insuficiente para as necessidades delas. Em uma conversa 

com o diretor da unidade, ele reconheceu as dificuldades que o sistema tem em reconhecer as 

especificidades das meninas. Nas reuniões em que estão presentes os todos os diretores do 

Degase, ele tem que se pronunciar sobre os produtos de usos específicos em sua unidade, porque 
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não são lembrados de forma espontânea. Os uniformes são pensados em blusa, bermuda e 

cueca, segundo o diretor. Neste contexto, quem tem suporte familiar consegue ultrapassar as 

barreiras massificantes impostas pelo sistema, que assola ainda mais as mulheres.  

O PACGC é a única instituição socioeducativa feminina no estado do Rio de Janeiro, 

portanto, todas as jovens que residem no interior, quando recebem medida de internação, são 

obrigatoriamente encaminhadas para esta unidade. Além de outros fatores, a distância do local 

de origem da família dessas meninas dificulta as visitas. Como forma de fortalecer os laços de 

amizade, as meninas compartilham as suas visitas, em outros casos, além da família prover bens 

utilizados nas trocas entre elas, a própria família é usada como mecanismo de troca. Este 

assunto será trabalhado de forma mais específica ao descrever sobre as solidariedades no 

capítulo seguinte. Seguem abaixo duas entrevistas diferentes em que as meninas mencionam 

esta situação: 

P: Você recebe visitas? 
Não, eu recebo junto com a outra menina do meu alojamento, a minha amiga.” (Nina) 

 

P: E as meninas que não recebem visitas? 

No nosso alojamento tem uma menina que tá um mês sem visitas, aí eu levo ela pra 

minha visita, eu sou uma pessoa muito tranquila... a pessoa pode até tá brigando 

comigo mas quando chega meus biscoitos elas pedem eu dou.”  

Quando elas ficam tempo sem receber visitas elas surtam, gritam, choram. Tem 

menina que não demonstra não, mas fica ignorante... (Anita) 

 

Em alguns dias de campo observei que, no horário de visitas, algumas meninas recebiam 

festinhas de aniversário providas por seus familiares, e a direção permitia que a família usasse 

o espaço de visitas dentro do horário estipulado. Em alguns desses dias, observei que, além da 

aniversariante, a direção liberava algumas outras jovens a participarem do aniversário mediante 

o convite da aniversariante. 

A festa significa comer coisas diferentes, como doces e salgados, significa fugir da 

comida que não lhes agrada. Uma das grandes reclamações delas é em relação ao alimento 

servido na unidade. Elas afirmam que o feijão é aguado, sem gosto e sem sabor, o arroz é duro 

e a carne é ruim: “todo dia é a mesma coisa, a mesma comida ruim” (Anotações). A comida é 

um fator de memória, que as faz lembrar da vida fora da unidade ao comer um doce ou algum 

prato específico trazido pela família: “amanhã vai ter aniversário e eu vou comer um 

brigadeiro”. (Anotações) 
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2 Capítulo 2: A cadeia delas 

 

2.1 “Trabalhar com mulher é diferente, tem que ter mais jogo de cintura.” (Agente 

Fernando)  

 

  Este capítulo terá como objetivo apresentar as formas de organização das meninas na 

unidade socioeducativa e seus impactos na vida encarcerada. Pensar nas implicações que 

consiste o “segurar a cadeia” é também buscar compreender a elaboração do modo de viver a 

experiência institucionalizada de forma relacional a outros sujeitos do campo. Além da presença 

familiar no cumprimento da medida socioeducativa, lidar com desafios apresentados pelo 

próprio encarceramento é uma questão relevante na compreensão da vida institucional. 

 Um dos pontos centrais deste trabalho é pensar a socioeducação feminina, 

problematizando as diferenças segundo as questões de gênero que orientam a experiência da 

institucionalização delas. Como já mencionado aqui, o universo institucional masculino se 

concretiza via algumas demandas diferentes do universo feminino.  

Nas entrevistas surgiram elementos centrais para pensar a diferenciação desta unidade 

em relação a todas as outras unidades de internação socioeducativa da cidade do Rio de Janeiro. 

A principal questão está para além dos dados quantitativos, visto que na unidade feminina o 

número de jovens é menor, e este fator tem uma forte influência na sua organização. Os 

principais argumentos dos sujeitos envolvidos no processo socioeducativo alegam como 

principal diferença o modo de comportamento das mulheres comparativamente ao dos homens, 

como nesta citação: 

“Trabalhar aqui é diferente, o homem é mais duro, mais inflexível, mas é mais fácil 

dialogar com eles. Trabalhar com mulher é diferente, tem que ter mais jogo de cintura. 

Elas são menos violentas que os meninos, mas são mais difíceis de lidar, elas não 

obedecem às regras.” (Fernando, agente socioeducativo).  

 

Os argumentos usados pelos agentes, técnicos e professores para diferenciar a unidade 

feminina foi de grande influência na reorientação do andamento da pesquisa – este grupo que 

Goffman nomeia como equipe dirigente – e trouxe um elemento importante para pensar as 

peculiaridades do universo institucional feminino. Como proposta para este capítulo, pretendo 

investigar a experiência delas de viver a institucionalização, deste modo compreender as 

estratégias usadas no “segurar a cadeia”.  

Um dos principais apontamentos desta equipe dirigente sobre o PACGC é o fato de o 

tráfico não ter uma estrutura de poder organizativa dentro da instituição, o não quer dizer que 

ele não seja significativo, mas a maneira de lidar com a facção que é diferente das outras 



79 
 

      
 

unidades em que trabalharam. Pretendo, a partir desta análise, compreender como este fator 

pode orientar grande parte das relações interpessoais entre as próprias meninas. Neste capítulo, 

será apresentado algumas relações que estruturam a vida dessas meninas na Unidade PACGC. 

 

2.2 A relação com a facção. “Quando cheguei aqui ninguém me ajudou” (Clarice) 

 

P: Aqui na unidade não acontece a divisão como acontece na masculina? 

R:Aqui é tudo junto, vez ou outra chega uma que quer crescer mas a gente não deixa, 

não tem necessidade, ninguém lá de fora da nada pra ninguém.  

Eu rodei foi por tráfico também.  

Quando eu cheguei aqui ninguém ajudou a minha mãe em nada, eu não vejo porque  

eu ficar rendendo por alguém que não tá me ajudando em nada. Posso apanhar levar 

um tiro, porque quem não quer saber de mim, uma coisa que as pessoas pensam é 

podem usar a facção para se pra proteger, para mim não está servindo pra nada.  Na 

rua me ajudava, agora que eu aqui dentro mais precisando, não me ajuda, então... 

P: A maioria das meninas que estão aqui é por conta de tráfico? 

R:Tem muito 155 ou 157. Que é roubo. 

Nos meninos também tem muito mas tem muito trafico.  

P: quando vocês encontram com os meninos no curso, como é a convivência? 

 Ninguém fala nada, fica todo mundo na deles, as vezes eles falam uma graça mas ai 

o professor acaba com a graça deles e fala que passou daquela porta não tem facção 

não tem mais nada.  Se não quer fazer o professor tira do curso. 

 

O trecho acima é parte de uma entrevista realizada com uma jovem de 17 anos, residente 

de uma cidade no interior do Estado, internada aproximadamente há um ano na unidade. 

Conheci Clarice em uma oficina de robótica; dentre os cursos oferecidos pelo Degase, o único 

que ela não havia feito era o jovem aprendiz, devido ao requisito de ter residência na capital 

para dar continuidade ao sair. Em algumas oficinas, ela relatou a sua frustação em voltar para 

sua cidade ao terminar de cumprir a medida, criticava as políticas do Degase por não dar 

assistência à jovem na vida egressa: “voltar para o mesmo lugar que eu vim não vai dar certo: 

é como soltar uma bolinha de gude numa mesa, quando chegar no final da mesa a bolinha vai 

cair”. 

Grande parte das meninas afirmam não querer mais voltar para a vida do crime, para o 

trabalho com o tráfico, mas a falta de oportunidade em um emprego estável, junto ao retorno 

para o mesmo lugar em que iniciaram a vida no crime, não facilita no processo de 

ressocialização. 

Nesta entrevista, dois elementos relevantes para pensar manutenção do vínculo com a 

facção seriam a proteção e o auxílio financeiro para a família. Quando não se recebe nenhum 

dos dois auxílios, elas encaram como um “abandono” e racionalizam de forma ser vantajoso ou 
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não naquele momento levantar a bandeira da facção. As meninas lidam com o tráfico como 

forma de emprego. Caso seja vantajoso o pertencimento à facção, elas se dedicam na função, 

caso contrário, não precisam manter o vínculo. Com os meninos, esta relação é mais estreita, já 

que o pertencimento da facção fundamenta sua existência dentro da instituição.  

Uma fala escutada não só nas entrevistas mas também nos momentos em que observava 

o trabalho em uma oficina foi: “O tráfico não me dá nada e nem pra minha família, eu que não 

vou ficar criando problema aqui dentro por causa disso.” Parte das meninas envolvidas com o 

tráfico joga com a questão da identidade, que desenvolverei a seguir a partir da leitura de Hall. 

Elas não se sentem beneficiadas pelo tráfico do mesmo modo que os meninos são ao serem 

institucionalizados. Acredito que este sentimento em relação à valorização delas na vida do 

crime seja um dos fatores relevantes na orientação das relações construídas na unidade 

socioeducativa feminina. 

Até mesmo a relação entre as internas e os agentes sofre influência devido ao não 

acirramento entre disputas por facção. A profissão dos agentes é reconhecida por eles como 

uma profissão de risco, afinal, segundo eles, vários colegas já foram assassinados ao serem 

reconhecidos por ex-internos quando não estavam trabalhando. Como muitos meninos são 

influentes e possuem cargos importantes nas organizações criminosas, podem lá de dentro da 

instituição conseguir encomendar o assassinato de algum agente. Segundo os agentes, esta 

relação é mais difícil de acontecer na unidade feminina, uma vez que elas não têm alguém que 

as garanta do lado de fora. Segue um trecho da entrevista com o agente Roberto: 

“As meninas são mais tranquilas, já encontrei menina na rua, vieram me abraçar, ela 

não guarda rancor ou ódio, com os meninos, mesmo você não tendo feito nada com 

ele, você é um agente, não importa se é um bom profissional, a imagem que eles tem 

do agente é de um agente penitenciário, “verme”, como eles falam.”   

 

O fato é que naquela unidade não existe um consenso que polariza todos os agentes 

como inimigos, elas não desafiam os agentes de forma violenta nem criam regras de divisão do 

espaço a partir da facção. Alguns agentes masculinos e femininos são bem vistos por elas, 

outros não, trata-se portanto uma relação muito pessoalizada, que varia de acordo com a 

capacidade do profissional em estabelecer um diálogo mais ou menos respeitoso. Elas não usam 

a facção como forma de intimidar o funcionário, mas, em momentos de lazer, deboche ou 

quando querem criar uma identidade de “perigosa” para as outras meninas, elas se reconhecem 

quanto pertencentes à facção.  

Ao refletir sobre os usos das múltiplas identidades, Stuart Hall (2002) oferece 

instrumentos analíticos para compreender o uso das múltiplas identidades na sociedade 
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moderna. Para Stuart Hall, a modernidade não é definida apenas como experiência de 

convivência ou uma mudança rápida, expansiva e contínua, mas é uma forma altamente 

reflexiva de vida, na qual também se mobilizam outras questões, como da identidade. Na obra 

A identidade cultural na pós modernidade, o autor coloca a crise de identidade como parte de 

um processo de mudança que está deslocando estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e “abalando quadros de referências que davam a ancoragem estável do mundo social” 

(HALL, 2002, p. 7). A identidade passa a ser um jogo nas construções dos espaços, quanto das 

instituições. 

        Segundo Hall, a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 

somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis (HALL, 2002, p. 13). Assim desloca as estruturas em dois sentidos: do indivíduo em 

seu lugar (identidade) e seu lugar no mundo (pertencimento). 

        Ao refletirmos sobre as questões observadas no PACGC, meninas jogam com a questão 

da identidade, à medida que na vida interna elas não se sentam beneficiadas pelo tráfico, elas 

se colocam enquanto mulheres, se identificam enquanto ao grupo de amizade ou ao local em 

que vieram. Mesmo reconhecendo que o tráfico ainda seja a principal opção de trabalho ao sair 

da unidade, elas relatam que “lá fora é outra coisa”, mas dentro da unidade respeitam a amiga. 

Desta forma, elas podem assumir problemas ou serem beneficiadas ao assumirem uma 

identidade relacionada à facção, podendo alterar redes de relacionamentos dentro da instituição. 

          A facção não produz solidariedade neste cenário. Para além da questão da identidade de 

pertencimento à facção “x”, o embasamento das regras morais entre elas é construído na disputa 

cotidiana por reconhecimento. Em determinados momentos, elas reconhecem algumas meninas 

como líderes, geralmente são as meninas que conseguem melhor mediar as relações de conflito 

na unidade, ou que conseguem se impor defendendo maior número de meninas. Neste cenário, 

a garantia de uma certa tranquilidade entre as grades da instituição se constitui pelas formas de 

associação entre elas a partir da experiência na internação, diferentes dos meninos que se 

dividem por facção. 

      Nestas condições institucionais em que a facção tem menor controle sobre as regras 

morais, a família é um dos principais mediadores no respeito às normas institucionais e 

disciplinares da unidade, e as meninas reconhecem na família a motivação para respeitar as 

regras disciplinares instituídas pela unidade: 

“Eu seu que é errado (tráfico) mas eu aprendi muita coisa. Mas eu não quero essa vida 

pra mim não, querendo ou não “nois” não conquista nada, minha mãe é que sofre, a 
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gente que pensar é na família “nois” pode ter muito dinheiro mas não leva a nada.” 

(Nise) 

 

“Não adianta ficar brigando, ficar de reflexão, porque ficar mais tempo aqui é nossa 

família quem vai sofrer! nois tem que pensar em primeiro lugar neles ”. (Nise) 

 

       Seguem três poemas que foram escritos na oficina de poesias oferecido pela psicóloga 

da unidade. Eles ilustram o processo da família na manutenção da colaboração na ordem 

disciplinar. Ter um bom comportamento significa para elas expor a família a um menor número 

de problemas. 

Liberdade 

 

Sem neurose, 

Eu vou dar valor 

Pra minha família  

Que nunca me 

abandonou. 

Eles sim merecem o meu 

amor! 

Liberdade cantou! 

 

Carol Carvalho 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Tristeza  

 

É triste saber que a 

tristeza existe 

É doloroso ver a minha 

mãe chorar 

Vim me ver e não poder 

me levar. 

 

É difícil saber que ela 

deita pra dormir 

Mas não consegue 

Porque eu não estou ali 

Pra ela voltar a sorrir. 

 

Carol Carvalho 

 

 

 

Junto com minha 

família 

Toda hora paro pra pensar 

Na tristeza que é estar 

neste lugar 

Mas infelizmente errei 

E tenho que pagar 

Vai passar 

Logo logo a juíza vai me 

soltar 

E eu vou embora com 

meu alvará 

Porque junto da minha 

família  

É o meu lugar. 

 

Carol Carvalho 
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Figura 4: Tatuagem religiosa. 

 
Fonte: Oficina de fotografia. Disponível na 

rede Instagram: @degasenossavisao.

   

Diferentemente de outros cenários institucionais no qual a facção é a principal 

responsável pela relação indentitária e de produção de solidariedade, as meninas do PACGC 

encontram outras formas de se organizarem, assunto que desenvolverei nos próximos tópicos. 

 

2.3 As solidariedades - “A gente abraça mesmo” (Luiza) 

 

Como falamos anteriormente, uma das justificativas na contribuição deste trabalho para 

pensar a sociologia do encarceramento ou da socioeducação é pensar o universo feminino. 

Ainda que a família seja citada por elas como principal motivação no controle das emoções ao 

longo do encarceramento, neste trabalho também nos interessa compreender a forma como elas 

se organizam no cotidiano institucional e suas relações de poder, sociabilidade e de organização 

dos afetos. 

Muitos trabalhos realizados nas unidades masculinas trazem o debate do 

encarceramento e sua relação com os grupos que dominam as vendas de drogas na cidade, as 

facções. Pensar uma instituição socioeducativa onde a facção não organiza a estrutura de poder 

interna nos permite oferecer uma contribuição para a compreensão sociológica da experiência 

da prisão.   

As experiências de cadeia delas se solidificam sem o auxílio do tráfico e sem a 

perspectiva de ingressar em uma graduação mais avançada na vida do crime por estarem 

“presas”, como observado no universo institucional masculino por Natasha Neri, na sua tese 

intitulada Tirando a cadeia dimenor: A experiência da internação e as narrativas de jovens em 
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conflito com a lei no Rio de Janeiro (2009). Segundo a perspectiva da autora, a instituição é 

considerada uma escola para a vida do crime e faz parte do reconhecimento de uma vida 

criminosa por parte dos meninos, diferentemente das minhas impressões sobre a experiência 

delas na instituição feminina, em que a jovem não adquire vantagens diante da 

institucionalização. Esses são alguns elementos para pensar as especificidades do meu campo. 

 Elas constroem percepções sobre o reconhecimento delas diante o mundo do crime. A 

maioria delas se sente invisibilizada diante da facção, da mesma forma que sentem maior 

visibilidade no momento da punição. Algumas meninas que foram apreendidas junto ao 

namorado ou amigo sentem que foram mais prejudicadas em relação à decisão judicial, como 

algumas reclamam: “fulano que rodou comigo pegou menos tempo” ou “a droga não era minha, 

era dele, mas quem se ferrou fui eu”. Essas foram algumas queixas que escutei das meninas em 

conversas informais. Não posso afirmar somente pelas percepções delas a veracidade sobre as 

medidas judiciais, para isso seria necessário um outro trabalho de pesquisa. O que eu pude 

observar foram as narrativas delas sobre a diferença na punição entre gêneros, que não deve ser 

desconsiderada. 

Neri analisou, por meio de um trabalho etnográfico, a forma como os mecanismos de 

controle social exercidos entre os jovens disciplinam seus comportamentos e influenciam a 

rotina. A disposição desses distintivos de controle é tecido de acordo com aa relações entre as 

facções. Na unidade feminina, mesmo que elas usem o tráfico como um elemento de segurança 

ou de status, a organização da unidade não segue um padrão organizativo determinado pelo 

tráfico.   

Para desenvolver este ponto de análise, eu estive muitas vezes na unidade, assistindo a 

aulas e também conversando com as meninas, agentes e professores. Mesmo que algumas 

formas de controle sejam de fácil acesso à observação, para compreender como são construídas 

simbolicamente estas regras institucionais foi necessário tanto os depoimentos apresentados 

pelas meninas quanto a leitura de outros trabalhos que me apresentaram a realidade de outras 

instituições. 

As desigualdades sociais vividas pelas meninas do PACGC são vistas por elas como 

fruto de uma sociedade injusta e desigual, e, mesmo que de forma pouco instrumentalizada, 

elas elaboram justificativas que respaldam a entrada na vida do crime. Na maioria dos casos, as 

justificativas são pautadas na falta de recursos. As internas falam sobre suas condições sociais 

e como o viés de classe é preponderante para receberem medidas de internação. Segundo elas, 

“As branquinhas, filha de bacana não vem parar aqui” (anotações). Neste contexto de 

desestruturação da vida, estar presa é fazer parte do mesmo mundo subalterno do qual fazem 
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parte, a prisão não é uma circunstância inesperada para alguns grupos sociais, todavia, dentro 

das possibilidades que lhes são colocadas, as meninas criam redes de solidariedade para 

proteger a família, outras colegas e a elas mesmas: 

“A menina que foi presa comigo já tá solta, eu assumi todas as drogas pra mim, por 

causa do filho dela. Falei que era tudo meu. A mãe dela também pagou o advogado. 

A minha família não tinha condições, eu até tenho uma meia de dinheiro em casa, se 

acontecer algo comigo vou deixar com a minha irmã.” (Luiza)   

 

  À primeira vista, a unidade socioeducativa é cenário de muitos conflitos, brigas e 

fofocas. A vida construída em uma instituição fechada, que inclui a divisão do espaço físico 

entre muitas pessoas, tem como consequência problemas relacionados a convivência, e esta 

situação produz uma série de desavenças que podem ser prolongadas. Da mesma forma que 

esta configuração de instituição proporciona o desenvolvimento de brigas, também produz um 

sentimento de coletividade muito forte. Elas se organizam no auxílio do processo de 

encarceramento das amigas. Uma das formas de construção desta solidariedade mais explícitas 

que pude observar é o fato de dividirem as suas visitas com as meninas que não recebem ou 

têm dificuldades em receber visitas (Figura 5). 

           A primeira vez que escutei sobre esta prática foi com Luiza, a mesma a jovem que relatou 

ajudar a amiga se responsabilizando pela droga que os policiais haviam apreendido com elas. 

Ao perguntar sobre a visita, a jovem, que não vivia com a família e não morava na capital, disse 

ter dificuldades em receber visitas das irmãs por motivos financeiros, e, por esse motivo, a 

amiga a chamava nos momentos da visita dela. A partir desta entrevista, procurei observar 

melhor como elas interagiam com esta prática. 

             Em um grupo focal, em uma conversa com apenas duas meninas de um alojamento da 

internação, ao me explicarem sobre os motivos dos conflitos e dos problemas que encontravam 

na convivência no alojamento, uma delas afirmou que o fato de não receberem visitas deixa 

algumas meninas amarguradas e ignorantes, por isso, ela se dispõe a dividir suas visitas para 

ajudar as amigas e facilitar a convivência no alojamento. Em uma outra conversa, Clarice 

relatou participar da visita da amiga como se fosse de hábito: 

“E as meninas que não recebem visitas? 

No nosso alojamento tem uma menina que tá um mês sem visitas, ai eu levo ela pra 

minha visita, eu sou uma pessoa muito tranquila... a pessoa pode tá brigando comigo 

mas quando chega meus biscoitos elas pedem eu dou.” (Anita) 

  

“Nesta semana minha mãe não veio, mas não tem problema, eu sei que ela tem os 

motivos dela, eu fui pra visita da Maria Carolina, ela sempre me chama” (Clarice) 
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        Como já mencionado, quando a família é autorizada a fazer uma comemoração de 

aniversário na unidade, elas fazem questão de convidar as amigas, de dividir os alimentos 

recebidos no final de semana. Elas emprestam produtos de higiene pessoal, compartilham 

produtos de beleza, como os esmaltes, que são muito requisitados por elas. 

        Algumas meninas com maior experiência na unidade, ou que são reincidentes, já sabem 

de que forma corresponder às expectativas de um comportamento adequado para se ter um bom 

relatório. Um bom relatório auxilia no momento da audiência e facilita na diminuição do tempo 

de encarceramento, possibilitando ao juizado reconhecer as capacidades da jovem em viver em 

liberdade.   

        Algumas meninas necessitam de ajuda no autocontrole, em racionalizar o “bom” 

comportamento na construção do instrumento que lhe garantiria a liberdade, a saber, o relatório. 

Este relato a seguir é de uma entrevista em que a jovem descreveu o comportamento de outras 

colegas do alojamento que ela julgava inadequado. Ao receber as advogadas da defensoria, as 

meninas não se comportavam: 

“Quando elas veem as tias, elas falam, “coe solta o preso, solta o preso”.  Não é assim 

que tem que falar direito com quem tá chegando, tem que esperar o momento, uma 

hora “nois” vai sair daqui, nós não nasceu preso .  Daqui a seis meses, daqui a um ano, 

eu sei que vou. Vai tá tudo diferente lá fora e eu vou reconquistar tempo que eu perdi.” 

(Luiza) 

 “Com as meninas do meu alojamento eu confio nelas, é o que eu sempre digo pra 

elas. “A gente já ta presa, se a gente não tiver educação a gente vira bicho” (Luíza) 

“Quando a defensora foi lá as menina, xingando, maior gíria de vagabundo eu falei: 

deixa eu dá um papo, vamos pelo menos no nosso alojamento ter educação, porque 

elas até saíram de perto (as defensoras). Elas ficam assim “sua piranha, vai toma no 

cu” falando com as meninas e as defensoras anotando tudo.” (Luíza) 

 

Mesmo que a experiência da socioeducação seja sentida como “cadeia” para elas, a 

forma como são construídos os laços afetivos e de solidariedade ajudam a amortecer o que elas 

denominam ser a parte mais difícil da “cadeia”, que é “segurá-la”, que é vivê-la no seu sentido 

mais completo. Como ilustrado no título do seguinte poema escrito pela interna Carol Carvalho: 

 
Lugar Horrível e boas histórias 

Momentos bons de um lugar horrível 

Coisas que jamais esquecerei 

E de algumas coisas 

Saudades sentirei. 

É minha liberdade 

Que eu estou a aguardar 

Sei que logo, logo 

Meu dia chegará 

E na fé eu vou imbicar. 
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Figura 5: Momento de união entre as meninas. 

 
Fonte: Oficina de fotografia. Disponível na rede Instagram: 

@degasenossavisao. 

 

2.4 As relações a partir das facções - “se falar a verdade nóis agrega” (Nina) 

 

Nas entrevistas com os professores, as questões levantadas por eles, foram de grande 

relevância para pensar a relação das meninas com o tráfico. Muitos desses profissionais 

trabalham nas unidades femininas e masculinas. Para alguns destes profissionais a diferença 

entre as unidades é muito clara: nas unidades masculinas o poder e a hierarquia estão 

relacionados ao tráfico, já com as meninas esta relação não é direta. Podemos observar diversas 

outras questões que irão fundamentar a convivência entre elas. 

 Prof 1: Como você observa a relação delas com as facções? 

“Nas meninas não tem isso, elas são “amigas de infância”, elas não tem essa 

rivalidade, ate chegam aqui rivais sim, mas depois isso vai acabando, acho que até por 

ser quantidade menor. Às vezes nos meninos a gente enfrenta problemas, porque um 

olha de cara feia, o outro já levanta, você tem que ter a preocupação de integrar mas 

sem juntar. Muito difícil, com elas não. 

Elas até mencionam as facções delas, mas não para brigar...elas escrevem no papel, 

no quadro, na parede, elas até conquistam de as amigas de uma facção pra outra e com 

o passar do tempo com a amizade as meninas até cedem, mudam de facção.  

Com os meninos eles não fazem o trabalho se tiver que ser em dupla.”  

(Joana) 

 

Prof 2: Os problemas que você encontra em sala de aula com os meninos e com 

as meninas são os mesmos? 

“As meninas são mais tranquilas, no masculino o problema é a mistura de facção, aqui 

não tem muita mistura, primeiro que quase todo mundo é do comando vermelho... elas 

não enfatizam isso. La no masculino a escola mistura as facções e é uma tensão o 

tempo todo. Lá já morreu um menino na escola, já tem uns 5 meses, a sala tinha porta, 

agora não tem mais, esperaram o professor sair pra pegar alguma coisa e espancaram 

o menino, seis contra um. 

No alojamento é dividido, na escola não. Então a possibilidade de confronto é grande. 

No masculino tem muita pichação, demarcação dá um status, identidade, cá entre nós 

as vezes a facção é a única coisa que o meleque tem.” (Felipe) 
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A partir das conversas com os professores que transitam nas unidades dos meninos, eles 

compartilham posicionamentos semelhantes no que tange a esta questão das facções nas 

unidades. Segundo eles, a facção exerce um poder muito maior para os meninos. 

No primeiro trecho, a professora entrevistada trabalha na unidade há mais de cinco anos 

e, dentro da sua experiência na socioeducação, ela é muito próxima às estudantes. No segundo 

trecho, o entrevistado é o professor Felipe, que trabalha nas unidades masculinas há mais tempo 

e recentemente entrou para esta unidade feminina. Em várias outras entrevistas, relatos como 

estes se repetem. 

A partir dos relatos acima, ambos professores descrevem de forma comparativa as suas 

experiências nas unidades feminina e masculina. Segundo eles, os conflitos enfrentados nessas 

diferentes unidades se constituem de forma muito diferenciada. E o ponto central para esta 

diferenciação é a relação dos jovens com as facções. 

Os meninos territorializam os espaços e os afetos de acordo com o seu pertencimento a 

determinada facção. Durante uma conversa com os professores, eles relataram que as escolas 

nas unidades masculinas dividiam as turmas de acordo com as facções mas que hoje não é mais 

assim, os meninos são obrigados a conviver dentro da mesma sala, embora isso não signifique 

que eles tenham algum tipo de contato. Eles se dividem por fileiras e não se dirigem uns aos 

outros. Como relataram, é uma relação muito complicada de se trabalhar. Uma professora 

relatou que, certa vez, os lanches da escola que vinham em pacotes individuais chegaram em 

pacotes maiores e que apenas um grupo não estava comendo, porque o pacote de biscoito tinha 

sido aberto por um menino de outra facção. Eles não comem a comida tocada por menino de 

facção rival. 

Na minha observação, esta forma de comportamento não se adequa às meninas, visto 

que elas jamais deixariam de comer por rivalidade entre facção. O lanche é o momento de maior 

euforia na escola, apesar de elas reclamarem muito da comida servida na unidade, porque, 

segundo elas, a comida não tem sabor, que o feijão é ralo, que a carne é dura. O lanche que elas 

recebem na escola geralmente são biscoitos ou bolinhos industrializados, não são feitos na 

unidade. Esses lanches industrializados se aproximam ao que que elas gostavam de comer 

quando estavam fora da unidade. Elas usam o lanche como instrumento para paquera, por 

exemplo, quando querem chamar a atenção de uma menina elas oferecem o seu suco ou o 

biscoito. Jamais presenciei uma recusa de guloseimas entre elas.   

 Em todas as entrevistas, nenhum professor da unidade feminina mencionou enfrentar 

desafios relacionados a disputa por facção dentro da sala de aula. Este não é o problema mais 
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significativo na unidade feminina. Os motivos mais citados são os problemas disciplinares, 

muitos agentes e professores relacionam à questão do gênero. Segundo os relatos, as 

dificuldades delas em respeitar as regras dependem do fator hormonal e da variação de humor: 

“imagina só, quarenta meninas menstruadas ao mesmo tempo, ninguém aguenta” (Joana). 

 De acordo com a professora, “aqui elas são ‘amigas de infância’” e isso ilustra a 

facilidade das meninas em construir vínculos afetivos rapidamente. Mesmo que a convivência 

seja imbricada por diversas rivalidades, elas formam grupos de amizades que estão para além 

da disputa de fação. Como elas dizem: “aqui a nóis agrega”. 

No segundo momento da pesquisa, nas conversas em formato de grupos focais, busquei 

novamente analisar a questão dos conflitos entre elas, e como elas constroem as narrativas sobre 

este assunto coletivamente. Elas se sentiram mais à vontade em falar sobre diversas questões, 

até mesmo em assuntos mais delicados neste formato de conversa. O fato de serem do mesmo 

alojamento foi primordial no acesso a tais informações, afinal já haviam estabelecido entre elas 

uma convivência mais íntima. 

 Ao todo foram sete grupos focais25, sendo quatro com as meninas da provisória e três 

com as meninas da internação. Uma das principais perguntas feitas por mim foi construída com 

objetivo de compreender a sociabilidade delas no alojamento, relacionada principalmente ao 

conflito. Apenas um grupo apontou uma linha de fuga diferente a todas outras respostas 

escutadas. Segue o trecho da conversa: 

P:Como é o convívio de vocês no alojamento?  

A gente briga mas depois a gente se entende; 

P: Como vocês lidam com a questão da facção aqui? 

 Aqui todo mundo é comando, se chegar terceiro comando a gente mete a porrada! 

Uma outra jovem completa: 

“Apesar de que aqui quando a gente chega os funcionários falam aqui não tem facção, 

“a facção é a gente”, mas só que a gente não ouve neh. 

“A gente sai lá da rua com facção ai chega aqui e não pode ter? Mas na internação as 

coisas são mais rígidas.” 

 

As meninas deste grupo focal alegaram uma rivalidade entre os grupos faccionais. Elas 

afirmam ignorar a ordem dos funcionários ao respaldarem as suas relações seguindo a 

orientação de uma facção. Embora elas tenham relatado esta forma de convivência dentro do 

                                                                 
25 Não irei identificarei as meninas por nomes neste momento. Algumas perguntas como as trabalhadas neste 

tópico tiveram como consequência uma euforia maior no momento das respostas. Em alguns casos, foi difícil 

diferenciá-las na transcrição. As meninas eram todas muito comunicativas, atropelavam a fala umas das outras, 
além de um alojamento apresentar uma menina com transtornos psicológicos, neste dia ela estava muito agitada.  
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alojamento, as meninas deste grupo eram da provisória, o que significa que não estão há muito 

tempo na unidade ou que estão retornando.   

Duas possibilidades para entender este caso: devido ao pouco tempo de convívio na 

instituição, elas ainda pretendem disputar algum tipo de espaço levando em consideração as 

divisões entre outros grupos faccionais, ou são meninas reincidentes tentando de alguma forma 

demonstrar força e superioridade por terem saído e estarem envolvidas com o tráfico. Ainda no 

mesmo grupo focal, elas afirmam que agem desta forma, embora ainda não tivesse acontecido, 

afinal naquele alojamento ainda não havia entrado outra menina de facção rival:  

P:Aqui acontece de entrar uma menina de outro comando e colocarem separada por 

conta disso? 

Não, tudo no mesmo alojamento, a gente bate, depois os funcionários pegam a gente, 

mas quase não entra também! 

Pelo menos até hoje que eu estou aqui, não chegou ninguém de outra facção! Aqui na 

provisória a gente só fica 45 dias. 

 

Em todos os outros grupos, elas desenvolveram argumentos similares para justificar a 

maneira de lidar com a facção dentro da unidade. Como já discutido em outros momentos, a 

falta de auxílio na vida encarcerada é um deles. As meninas analisam situações, casos 

individuais, interesses sexuais/afetivos, relações que podem as beneficiar; o tráfico pode ser um 

elemento de união, mas não o principal.  

P: Quando chega aqui uma menina de outra facção, como é a relação entre vocês??  

Grupo: Olha aqui a maioria são comando, mas a gente respeita se chegar e mandar o 

papo reto, mas se chegar e fala que é uma coisa e depois falar que é outro, “nois” já 

bate neurose, tem que chegar na moral, conversa, “nois abraça”, mas tem manda papo 

reto, sem “fanfarronagem”. Se falar a verdade a gente aceita.  

Porque quem chega e já fala mentira, imagina que pode fazer depois.  

 

Todas as meninas reclamaram dos conflitos entre os grupos de amizades, e o principal 

motivo para desavenças descrito por elas é a “fofoca” ou a disputa pela conquista amorosa. Do 

mesmo modo que a solidariedade delas não é produzida pela orientação em relação à facção, 

os principais conflitos também não são orientados por esta disputa. Segue o trecho ainda da 

conversa com a Anita, em que as meninas relacionam os conflitos as disputas amorosas: 

P: Por que vocês brigam tanto? 

Briga de facção não tem não, a gente pensa, já tá presa e ainda ficar brigando por isso, 

é pra poucas que a facção sustenta aqui dentro e ai ficar brigando por isso. 

E por causa de dedo...  

P: Dedo?  

É sapatão  

Mulher casada lá fora quer brigar por causa de sapatão...  acontece todo dia. 

 

No PACGC é muito comum as meninas construírem relações homoafetivas a partir da 

institucionalização, algumas delas afirmam não ser “sapatão”, a condição é passageira, 



91 
 

      
 

enquanto durar a medida de internação. Já outras meninas afirmam sua identidade de lésbica. 

Dentre outras possibilidades de nomeação das identificações de gênero e sexualidade, são as 

“Marias” e os “Joãos”, onde são atribuídas divisões normativas de gênero em uma relação gay26. 

Os joãos são as Trans homens. 

 A conquista pela atenção ou atração da outra menina é dos maiores motivos de 

desavenças. Esses conflitos são consequências da “fofoca”. A rápida transição de informações 

em uma instituição fechada já foi discutido neste trabalho. Em se tratando da conquista, elas 

estão sempre acusando umas às outras de falarem mentiras, por desejarem se sair melhor e 

garantir vantagem na disputa pela atenção da menina desejada. Além da “fofoca”, elas 

sinalizaram que qualquer outro motivo pode produzir conflitos, já que estão o tempo todo 

trancadas. Elas alegam que a ociosidade as deixa mais nervosas e por isso brigam mais. Elas 

acusam as outras de criarem estratégias para prejudicarem meninas as quais não possuem 

proximidade. 

 “Todo mundo aqui sabe o dia da audiência da outra, ai elas ficam perturbando pra dar 

problema, sabe, porque quem vai pro inferno nunca quer ir sozinho!”  (Patrícia) 

“Igual eu falei, no lugar que eu moro é comando mas  eu não sou nada! O primeiro 

alojamento as meninas me julgou errado e elas queriam arrumar confusão comigo 

perto da minha audiência.” (Patrícia) 

 “Sabe o que é, as meninas aqui tem a mente criminosa, então tipo em que saber o que 

você fala. Porque se você fala, ah você é mandada, ai eu falo, eu falo eu sou 

“mancona”? eu fecho com “alemão”?  Sou “vacilona”? Eu fecho o papo reto!  Não 

sou dessas de fofoca. Aqui ou você tem a mente criminosa ou você é a loucona que 

vai sofrer na mão de quem tem a mente criminosa!! (Roberta) 

 

É muito comum elas assumirem a briga das amigas, mas também podem acontecer 

brigas entre os grupos de amizades, ou de forma individual. Alguns conflitos são provocados 

intencionalmente, como no caso relatado, desejando atrapalhar a audiência da outra, 

diferentemente da unidade masculina, que a moral e a ética do tráfico organizam a conduta de 

comportamento na instituição. As meninas estão sempre desconfiando umas das outras. Uma 

delas relata que é preciso ter uma “mente criminosa” para conseguir pensar da mesma forma 

que as outras e, deste modo, se sair bem das situações de conflitos. Por isso, é preciso prever as 

possibilidades de armações que podem vir a acontecer, não é pela violência física as principais 

construções dos conflitos entre elas, mas nas articulações de estratégias para prejudicar umas 

as outras. 

                                                                 
26 Essas observações foram mais bem elaboradas no artigo: Gênero e sexualidade: o que a socioeducação te m a 

ver com isso? In Ações Socioeducativas: Estudos e Pesquisa. (Org) Abadla, Janaina. PEREIRA, Maria. 

GONÇALVES, Tania.  
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 “Xô falar também, quando eu cheguei me julgaram errado porque eu sou de Macaé, 

elas gostam de pisar em quem não é daqui. E a minha família mora longe, mas quando 

chega aqui uma menina que grita com elas ... elas são umas covardes isso sim. Eu sou 

quieta, não arrumo briga, eu cheguei aqui com 12 dias e minha audiência já tá 

marcada, elas ficam com raiva.” (Patrícia) 

“... Nós aqui nos damos muito bem. As vezes tem uma gritaria, as vezes tem uma 

briga mas é tranquilo. Tem a amizade, as vezes tem uma triste ai a gente vai e acolhe, 

a gente tem uma conexão. Porque o resto, elas são muito falsas... se acha mais que os 

outros. 

Tem gente que quer se levantar porquê a gente chegou agora!” (Roberta) 

 

Elas assumem a relação de amizade independentemente da outra parte ter envolvimento 

com a facção rival. Segundo elas, o problema é quando estão na “pista”, que significa quando 

estão em liberdade, mas dentro da unidade elas são amigas. Ficou claro, para uma delas, que a 

condição de estar presa é superior à identificação com a facção. Segundo algumas falas, na 

instituição não é lugar de sustentar esta briga. Ainda assim, algumas delas falam em levar a 

amiga junto, isso quer dizer conquistar a amiga para a sua facção.  

 

P: O que mais tem de conflituoso aqui? vocês brigam por facção? 

Aqui é tudo junto. Meu problema com ela é na pista, aqui tá tranquilo. 

P:Se você fizer uma amiga de outra facção, lá fora vocês podem ser amigas?? 

Depende se ela for fechamento eu levo a amizade para pista sim. (Roberta) 

 

P: E quais são os motivos de briga aqui?   

Briga de facção não tem não, a gente pensa, já está presa e ainda ficar brigando por 

isso, é pra poucas que a facção sustenta aqui dentro e ai ficar brigando por isso. (Nise) 

 

Nos dias de festa ou nos dias que antecedem a algum evento importante na unidade, era 

muito difícil realizar entrevistas devido ao comprometimento de jovens na organização e devido 

à logística dos agentes. Em um desses dias, presenciei uma conversa entre duas amigas, ao 

falarem sobre o atendimento com as técnicas enquanto pintavam um cartaz. Eu perguntei se 

elas eram do mesmo alojamento, uma delas respondeu que sim: “nós somos muito amigas, eu 

me importo muito mais com ela do que com as meninas que são da minha facção, a gente faz 

tudo uma pela outra.” 

Em um cenário institucional em que as facções não determinam as regras morais, as 

configurações que organizam a unidade são construídas de forma mais específica, e as formas 

de solidariedade é um grande componente. Nas unidades masculinas, os conflitos embora mais 

violentos, como relatado por diversos agentes, as normas27 de comportamento são definidas 

                                                                 
27 Segundo as normas construídas nas unidades masculinas, os jovens não podem “quebrar” (se masturbar) – nem 

no próprio dia e nem no dia seguinte à visita familiar, já que, nesta lógica, poderiam estar pensando em alguma 

das mulheres das famílias dos outros. Tampouco podem olhar as fotos das companheiras que os outros recebem, 
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moralmente por essas organizações do crime, tornando as divisões entre os grupos mais 

evidentes. Na unidade feminina, os conflitos são os mais diversos, podendo ser por relações 

amorosas, por fofoca, por não gostar de receber uma menina nova no alojamento, por se sentir 

inferior às outras que recebem visitas ou objetos e alimentos valiosos, ou seja, por qualquer 

motivo que faça sentido criar o conflito em determinada situação. Os conflitos são criados na 

convivência e não previamente estabelecidos. 

A partir da elaboração deste modo de viver e de se organizar na unidade feminina, no 

qual as relações são construídas à medida que em que elas vivenciam o espaço, reconhecem os 

perigos e estreitam laços afetivos, é exigido delas a capacidade de negociação e monitoramento. 

A construção da vida institucional é densa e depende da habilidade delas em lidar com as 

normas institucionais ao mesmo tempo em que precisam se inteirar da forma de viver num 

coletivo. Diferentemente da unidade masculina, onde algumas normas de comportamento são 

exigidas pela facção, alguns internos contam com a proteção desses grupos. 

Não é obvio compreender a lógica de funcionamento desses mecanismos que 

possibilitam a vida encarcerada. O “segurar a cadeia”, expressão cunhada por elas, se refere à 

lógica em que operam os mecanismos disciplinares, coercitivos, de negociações, a solidão, 

desestruturação da vida, que elas são levadas a se defrontar na vida institucional. 

 

2.5 “Trabalhar com elas é aprender tudo de novo” (Agente Roberto) 

 

“Não importa o tempo que você já tenha trabalhado em uma unidade masculina, se 

você for para a feminina, tem que aprender tudo de novo” (agente Roberto). 

 

Autor do livro Prisioneiras (2017), Drauzio Varela28 trabalha no presídio feminino de 

São Paulo desde 2006. Após descrever o universo do presídio mais conhecido no Brasil, o 

Carandiru, o médico lançou recentemente, em 2017, um livro que ilustra a sua experiência em 

trabalhar com as mulheres do sistema carcerário. Ele dá início ao livro por um caso que irei 

resumir aqui. 

                                                                 
outra complicação considerando a situação atual de superlotação. Não podem tirar a camisa em dia de visitas. 

Entre outras normas. Verificar no artigo: Sexualidade, um direito (secundário)? Atravessamentos entre 

sexualidade, socioeducação e punição Sexuality, a (secondary) right? Intersections on sexuality, education and 

punishment Luisa Bertrami D’Angeloa eJimena de Garay Hernandeza  

 
28 Médico reconhecido por seus trabalhos ao longa da vida nas penitenciárias de São Paulo. Autor dos livros: 

“Estação Carandiru” e Carcereiros”, e recentemente lançado o “Prisioneiras”, um livro sobre o sistema 

penitenciário feminino, onde trabalha desde 2006. 
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No seu primeiro plantão na unidade feminina, um falatório ininterrupto na sala de espera 

marcou suas primeiras consultas, a ponto de não conseguir auscultar os pulmões das pacientes. 

Ao sair da sala para pedir silêncio, foi interrompido por uma emergência. Chegava carregada 

naquele momento uma mulher sangrando e desmaiada, a outra presidiária que a carregava, 

muito nervosa, dizia: “foi só o machucadinho, o doutor vai resolver.” 

Ele tentou despertá-la, tentou abrir as pálpebras mas estavam fortemente fixas, o que 

não indica inconsciência, mas a paciente não reagia. Ao limpá-la, ele descobriu um corte no 

braço. Ao ver a cena de desespero da mulher que a carregava, ele percebeu que aquela 

emergência era consequência de uma briga de casal, e a moça carregada havia espalhado sangue 

do braço no rosto. A moça supostamente forjava um desmaio. 

Em seguida, outra detenta chegou em meio à confusão e disse ao médico que agora ela 

precisaria dos atendimentos do doutor, se apresentou como líder da facção que lidera o 

movimento na cadeia: “tudo que acontece no pavilhão é comigo doutor. Também disse que 

enlouqueceria naquele inferno e que cadeia não servia para mulher, “foi feita pra homem, 

mulher não tem procedimento pra isso não, elas brigam por lugar no varal pra pendurar 

calcinha”. Em seguida relatou todo o conflito amoroso das duas detentas que chegaram pouco 

antes em busca de atendimento emergencial e como ela precisou tirar os chinelos e interferir 

fisicamente para que a briga que não fosse pior., 

Segundo sua experiência em presídio, Varella afirma que um conflito impróprio de 

presos acabaria no momento que o chefe aparecesse na galeria. “Mesmo aprisionados os 

homens são muito atentos as hierarquias, a restrição do espaço físico”. Em seu primeiro dia de 

trabalho, a prisão feminina mostra ao médico que uma organização institucional só de mulheres 

não obedece às mesmas normas que as masculinas. De acordo com o autor, nas prisões 

femininas, as leis e a hierarquia são semelhantes nos estabelecimentos masculinos, a diferença 

é que o respeito a elas é mais frouxo: “A imposição de normas tão lineares entre os homens 

presos, adquires uma complexidade incomparável no caso das mulheres, porque as emoções 

entram em jogo com o mesmo peso da racionalidade” (VARELLA, 2017, p. 20). 

O objetivo do autor neste relato foi diferenciar a experiência de ser médico em uma 

unidade feminina, visto que os desafios de trabalho para ele são de outra natureza. Ele termina 

o relato dizendo que chegou à grande parte das conclusões apresentadas no livro depois de 

muito observar o comportamento das mulheres, e que ao fim do seu primeiro dia de trabalho na 

unidade feminina, ele refletiu: “eu preciso esquecer tudo que eu aprendi nos dezessete anos 

trabalhando em cadeias masculinas” (VARELLA, 2017, p. 20). 
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Ao iniciar a leitura do livro Prisioneiras, eu já havia realizado grande parte do trabalho de 

campo. O início da descrição de Dráuzio Varella sobre a sua experiência na penitenciária 

feminina trouxe-me várias lembranças de relatos escutados no meu campo de pesquisa, 

principalmente nas conversas com os agentes e também com as meninas.  Ainda que a unidade 

institucional apresentada por Varella seja uma unidade prisional para mulheres maiores de 

idade, com todas as especificidades de um sistema punitivo para adultos que cumprem a 

legislação do código penal, a especificidade do gênero aproximou aquele universo de trabalho 

do autor as questões que eu havia escutado e presenciado por três meses. 

Os agentes socioeducativos revelaram em vários momentos sobre as diferenças em 

trabalhar na unidade feminina, esta questão foi orientada pelo campo. A pergunta sobre as 

especificidades em trabalhar naquela unidade foi incluída no questionário após o primeiro dia 

de trabalho de campo. Em vários momentos os agentse mencionaram: “trabalhar com elas é 

diferente”: 

“Trabalhar com meninas, requer muito mais atenção, tem que ter cuidado muito mais 

cuidado com elas, ser vigilante e não aceitar provocações. Diferente de trabalhar com 

meninos que é “papo de homem”, como eles falam, com menina é diferente a gente 

não se iguala, tem que ter um diferencial, mais atenção com as coisas que fala com as 

coisas que faz, pra não ficar na mão de uma atitude que você fez sem pens ar. É muito 

diferente de trabalhar no CRIAD e na masculina.” (Agente Antônio) 

 

Ao buscar compreender o espaço socioeducativo feminino e a relação produzida entre 

os diferentes sujeitos, não podemos desconsiderar o modus operandi da instituição como um 

todo. Trata-se de um espaço tomado de concepções binárias entre o feminino e o masculino, 

pautadas na normatização do homem como o sujeito de maior prestigio social.  

No caso das unidades masculinas, como apontado por Da Silva, Sereno e Gonçalves 

(2014, p. 132), as unidades se configuram como “[...] um ambiente onde transitam discursos da 

‘cadeia’, sendo esta um lugar para ‘macho’. O ideário de uma masculinidade hegemônica 

parece assentar-se neste território”. O objetivo do trabalho das autoras foi de problematizar os 

discursos acionados sobre o gênero e sobre o corpo quando o assunto abordado é a visita íntima 

nas instituições socioeducativas: “O espaço de convivência na instituição socioeducativa traz, 

por analogia, um ranço do sistema prisional e com ele o lugar do “macho” reina, existindo 

pouco, ou quase nenhum espaço, para o diferente” (DA SILVA; SERENO; GONÇALVES, 

2014, p. 135) 

 A expressão “papo de Homem” ou “sujeito homem”, observada na entrevista acima, 

legitima uma fala, produz a veracidade de um discurso ou de uma atitude. A relação de 

confiança na unidade socioeducativa é pré-orientada por uma questão de gênero. Esta expressão 

não é uma invenção institucional, mas é usado no lugar comum do desvio da lei. Mesmo que a 
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relação dos meninos com os agentes seja marcada por violências, por oposição entre as 

categorias, os agentes previamente sabem os limites desta relação. Como relatado por um 

agente entrevistado, os meninos não colocam a mão na grade no momento que o agente esteja 

abrindo, não ajudam a segurar um objeto caso a mão do agente esteja cheia. Mesmo numa 

relação distanciada, as regras de oposição entre os lugares dos sujeitos na instituição estão 

claras, diferentemente do que acontece na unidade feminina.  

Segundo alguns desses funcionários as meninas são mais traiçoeiras, elas irão fazer 

provocações ao agente, e é preciso que o agente saiba lidar com a situação. Elas são mais 

espontâneas, não é uma situação prevista como na unidade masculina, onde é “papo de 

homem”. Nas unidades masculinas, a oposição entre os grupos impede qualquer tipo de relação 

afetiva ou de maior proximidade, os meninos chamam os agentes de “verme”. 

“Depois de um tempo trabalhando no DEGASE eu achei que tinha um tempo bom 

trabalhando em unidade masculina. Em unidade fechada eu queria conhecer o 

funcionamento de uma unidade feminina, todo mundo diz que é muito diferente, o 

entrosamento é diferente, a maneira de lidar é diferente.” (Agente Alberto) 

P: Você fala em relação aos funcionários ou as internas? 

“Não, a interação entre menor (adolescente) e funcionário. No masculino por 

exemplo, o adolescente não toca na porta, você vai abrir a chapa29 pra ele, se você 

abrir um pouquinho, como você as vezes faz na sua casa quando chega alguém e você 

ta ocupado, e fala, “abre ai”. Então os meninos não encostam na chapa.   Aqui com as 

meninas, se você fala que tá com algum problema na chapa ela vai te ajudar a levantar 

a chapa.  Aqui você senta pra conversar com adolescente, a adolescente coloca a mão 

no seu ombro.  Você pode abraçar adolescente como se fosse uma filha, lá você só 

fala com o adolescente que tá no seguro.” (Alberto) 

 

Na entrevista abaixo, segue outro exemplo relatado pelo agente sobre as diferenças na 

forma de se relacionar na unidade feminina. Os conflitos entre as internas são orientados por 

outros motivos que não os mesmos da organização criminosa, por facção, e quando as jovens 

chegam ao limite emocional causado por esses conflitos, elas recorrem aos agentes femininos 

ou masculinos, dependendo da aproximação delas aos funcionários específicos. Um menino 

nunca pediria ajuda ao agente, segundo eles:  

  
“Numa unidade feminina qualquer coisinha vira uma fofocaiada, uma bomba atômica, 

no masculino não tem isso. Eles falam não chama o funcionário todo hora não, só se 

tiver precisando muito, não chama o “verme” não, eles falam assim. Aqui não. Elas 

namoram muito umas com as outras, ai uma beija a namorada da outra, e isso gera 

uma confusão, você tem que ir lá, sentar conversar “você não precisa diss o”. 90% das 

brigas aqui são por conta de namorinho, não é por facção nada disso. E ai as pessoas 

do plantão que são mais maleáveis vão sentar ali e conversar com as adolescentes.” 

(Antônio) 

 

                                                                 
29 O termo “chapa” é atribuído ao portão de ferro que tranca o alojamento. É muito comum escutar expressões 

como “trancar a chapa” ou, no caso das meninas, quando “batem chapa”, elas batem com algum objeto nesta porta 

de ferro para mobilizar as outras ou como protesto. Quando isto acontece, elas ficam de castigo, sem poder sair do 

alojamento, o que os funcionários chamam de “reflexão”. 
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O trabalho na unidade feminina foge aos limites programados na função de um agente 

de segurança. Os agentes, além do trabalho atribuído à função de segurança, se sentem 

obrigados a interagir com as internas de outra forma, como conversar, aconselhar. Esta outra 

demanda de trabalho é atendida por eles ao entenderem como necessário na garantia de 

tranquilidade entre as grades da instituição. Segundo os agentes, as meninas têm maiores 

oscilações no humor devido a fatores genéticos/hormonais e, desta forma, necessitam de mais 

atenção. 

Mesmo que a polarização entre agentes e internas se faça presente na unidade, faça parte 

da construção de uma instituição disciplinar fechada, na unidade feminina as regras que 

envolvem a relação jovem X agente se diferenciam da unidade masculina, e esta percepção é 

notória pelos agentes, sendo relatada por vários profissionais. As meninas tendem a moldar as 

regras disciplinares, tendem a desobedecê-las com mais facilidade, assim como elas também 

flexibilizam a relação com os plantões de agentes; segundo eles, as meninas tendem a respeitar 

mais determinados plantões que outros, dependendo da relação delas com os agentes do dia: 

“Você não pode ser tão rígido, tão inflexível, engessado, tem que ser um pouco mais 

mente aberta. Por exemplo, na semana passada elas roubaram o cigarro de uma mulher 

aqui dentro, eu estava dando uma mão lá na escola, um adolescente chegou pra mim 

e disse, olha roubaram o cigarro de fulana e está com fulana, pode ir lá pegar, nem 

precisei ir atrás, nem sabia que tinha sido roubado o cigarro. (Antônio)”  

“No feminino é assim, elas não tem muita consideração de que não pode fazer isso ou 

aquilo, a atitude delas vai depender do plantão.  Vai ser muito difícil elas fazerem 

bagunça no plantão de hoje, por exemplo” (Antônio) 

  

A categoria “agente socioeducativo” é uma categoria em disputa dentro do próprio 

grupo de funcionários, pois muitos agentes enxergam a função como sendo de segurança 

pública e, devido a esta concepção, eles almejam o reconhecimento como “agentes de 

segurança”. Já outros profissionais compreendem a função de agente relacionado a um 

profissional parte do processo socioeducativo, incluindo-se nas funções pedagógicas.  

Esta disputa entre os agentes se desenvolve desde os primeiros concursos para o Degase 

após a decreto do ECA, no início dos anos 90. Ainda que exista uma disputa pela categoria e 

pelos limites atribuídos à função do agente, está mais consolidada entre os profissionais a 

percepção da profissão como agente de segurança. Contudo, ao trabalhar na unidade feminina, 

todos esses profissionais são induzidos pelas situações cotidianas a repensar a função do agente, 

como eles afirmam: “trabalhar com elas é diferente”. 

Acredito que na unidade feminina, a questão sobre a disputa mencionada anteriormente, 

no qual parte dos agentes almeja ser reconhecida como parte do grupo de funcionários da 

segurança pública, seja mais visibilizada na unidade feminina. Os agentes, segundo eles 
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mesmos, são obrigados a repensarem suas funções. Até mesmo os agentes favoráveis ao 

atrelamento do agente à figura de segurança acreditam ter que se flexibilizar na unidade 

feminina e, deste modo, atender às demandar trazidas por elas. Como relatado nas falas abaixo: 

 

“Os garotos são mais organizados, mais articulados. Aqui elas querem, alguém que 

elas possam conversar, alguém que elas possam contar. Posso falar aqui por todas as 

meninas pessoalmente. (Alberto) 

“A Tereza, a pouco tempo que eu estava no secap, ela tava naquele projeto, Tv degase, 

o professor pediu pra ela falar de uma pessoa que ela tinha um carinho muito grande, 

ela falou de mim, fez uma cartinha e me entregou. Isso pra mim é gratificante.  Isso é 

legal. Ninguém vê, eu sei que ninguém vê.  Mas eu sei que na cabeça delas elas sabem 

que eu não tenho nada contra elas, o problema delas é com a sociedade.” (Alberto) 

 “Então você tem que ter esse jogo de cintura que esse mundo moderno está pedindo. 

Eu tenho 44 anos, sou de uma outra época, mais conservadora, eu sou um cara 

conservador, não sou preconceituoso, nem de longe, de nada.  Acho que cada um faz 

da vida o que quiser, e é isso que eu tento passar pra elas, não prejudica n inguém, não 

prejudique a sua colga que tá ali detida e não prejudique o funcionário. Não tem como 

fugir, existem regras, temos regras aqui dentro, a gente segue regras, elas estão aqui 

porque burlaram as regras. A verdade é essa burlaram as regras da sociedade, e estão 

cumprindo uma medida de internação. Só que mesmo aqui elas querem colocar o 

pensamento delas aqui dentro e a gente tem que reverter isso . (Alberto)”. 

“Queria muito ter uma visão diferente do trabalho, não importa se a pessoa trabalhou 

a vida inteira como agente, se ela vir pra cá vai ter que aprender de novo, aqui é tudo 

diferente.” (Alberto) 

 

           Os argumentos construídos pelos agentes na tentativa de justificar uma relação de maior 

proximidade com as meninas que aos meninos são atribuídos às características naturalizadas 

como femininas, como a carência afetiva e o descontrole emocional. Desta forma, mesmo sendo 

uma instituição fechada de “cadeia”, naturalizada como um espaço da masculinidade, um 

espaço demarcado por uma oposição entre o “preso” interno e o agente “verme”, em se tratando 

de uma “prisão feminina” este cenário pode ser reconfigurado. Os limites impostos pelo 

binarismo entre as categorias agente X interna podem ser eventualmente desconstruídos e, 

como recurso para tal desconstrução, os agentes utilizam os argumentos naturalizados como os 

da personalidade feminina.  

“Isso não é um pensamento machista, eu sou machista em algumas coisas mas isso 

não é, eu entendo que a mulher é mais suscetível a carência, não to falando de uma de 

40 anos, to falando de uma de 15, 16, 17 anos que fica um ano internada. Elas acabam 

vendo você como uma pessoa muito próxima. Muitas vezes as técnicas não estão na 

casa, o plantão dura 24 horas e elas vão embora as 07 da noite, e a menina começa a 

se cortar, o que você faz? Normalmente eu tiro a menina, sento com ela num lugar 

com câmera por motivos de segurança e começo a conversar com ela, conto piada, 

falo da minha vida, faço ela entender que existe uma vida lá fora e essa  cadeia aqui 

não é perpétua. (Antônio) 

“Porque você tem que, entender, se posicionar da mesma forma que elas, sem perder 

o respeito e tentando conquistar a admiração, graças a deus eu não tenho problemas 

com elas, nem com as Trans que vivem aqui, tanto masculino quando feminino”. 

(Antônio) 
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No artigo “Sexualidade, um direito (secundário)? Atravessamentos entre sexualidade, 

socioeducação e punição” (2016), as autoras Luisa Bertrami D’Angelo e Jimena de Garay 

Hernandeza problematizam as questões pertinentes à prática sexual nas unidades feminina e 

masculinas do Rio de Janeiro. Segundo palavras das autoras, as meninas também utilizam dos 

argumentos trazidos pelos profissionais e difundem entre elas, um argumento já 

institucionalizado sobre a naturalização das características femininas, da “carência”, como um 

apoio estratégico para manter e garantir as práticas sexuais dentro da unidade.   

Igualmente, temos observado que as unidades tendem a permitir essas relações por 

uma percepção de que o sexo “acalma” a unidade, configurando a sexualidade como 

um mecanismo de apaziguamento. Dessa maneira, de forma variável e em ocasiões 

arbitrárias, esforços são feitos por parte da equipe de modo a possibilitar que os casais 

que se formam possam dividir o mesmo alojamento. Porém, as demonstrações 

públicas de afeto caracterizadas como “excessivas” pelos/as agentes – caracterização 

também arbitrária – podem trazer ações disciplinares de graus diversos, o que as leva 

a criar formas estratégicas de relacionar-se às escondidas (D’ANGELO; 

HERNANDEZA, 2016, p. 18). 

 

A configuração de uma unidade feminina, além das questões consensuais sobre as 

normativas padronizadas que caracterizam as instituições enquanto disciplinares e das questões 

estudadas pela sociologia, como a construção do meio disciplina e dominação dos corpos, 

apresenta novas elaborações de existência que precisam ser descritas, como, por exemplo, as 

estratégias para lidar com aprisionamento. A problematização em relação às regras, as formas 

de se relacionarem com funcionários, com as facções e as demandas que trazem para a família 

quando a figura feminina é presa são questões que estão incluídas neste trabalho e propõem 

compreender a experiência de “cadeia” ou de “segurar a cadeia”.   

Historicamente, a figura da mulher esteve reservada aos trabalhos domésticos e ao 

espaço da casa. Ainda hoje, podemos observar que as responsabilidades sobre a família recaem 

na mulher. Neste trabalho, constatamos, através dos relatos das meninas, que a experiência de 

cadeia delas é descrita como uma tarefa difícil de manter e de ser suportada. Assim como na 

vida externa à institucionalização, na qual elas acumulavam múltiplas tarefas, na vida 

institucional elas precisam, além de viver a cadeia, lidar com a culpa por estarem presas, 

impossibilitando-as em exercer seu papel de mãe ou de auxiliar a família, como verificado em 

muitos relatos nos capítulos anteriores. 

No início deste trabalho, apresentei uma entrevista na qual a jovem dizia que os cortes 

eram consequência de não conseguirem “segurar a cadeia”. Ao perseguir esta questão, tentei 

observar as principais relações envolvidas neste processo que envolvem as dificuldades mas 

que lhes possibilitam tornar menos difícil esta experiência. Se, inicialmente, as mutilações 
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foram percebidas como um ato de desespero e de solidão, elas apresentaram outros discursos 

que extrapolam este entendimento.  

A percepção sobre o espaço do aprisionamento feminino analisado a partir dos 

depoimentos delas, além dos relatos sobre as dificuldades em viver a cadeia, elas mencionaram 

as mutilações nos corpos como forma estratégicas na garantia de atendimento técnico30, entre 

outras objetivos. Os relatos apresentados a seguir não anulam a primeira análise sobre as 

mutilações, mas incorpora outros sentidos a tais ações, de forma mais complexa. Estas 

conversas abaixo partiram de grupos focais: 

 
“Pra você ter atendimento técnico aqui você tem que se cortar, amarrar uma corda ao 

pescoço...se pendurar, tem que chamar atenção, eu me corto direto.”  

Eu falei com a minha técnica, ela disse que se eu tiver com o braço cortado da 

próxima vez ela não vai me atender. (Nise) 

P: E porque vocês se cortam?  

Ahh, raiva, várias coisas...  Tem menina que é pior, se joga de Tereza!. 

Só que deus é tao bom que as vezes a corda arrebenta, não ouvi falar que alguém 

morreu. Tem meninas que se corta de dar pontos... dez pontos.  Se corta com gilete 

mesmo! (Anita) 

 

P: O que vem à cabeça quando vocês se cortam? 

“Às vezes a gente fica aqui sem técnica, sem atendimento, aí nóis dá uma de maluco 

ai eles levam a gente. Quando a gente quer falar com a nossa mãe e eles não chamam 

a gente pra dialogar, ai a gente se corta. (Nise) 

“Tem menina que se faz de doida... a Dora, que estava aqui... ela chegou da rua 

boazinha, ai tá dando uma de doida e já tá tendo várias audiências para ela ir embora. 

Se joga de Tereza, se corta, fica falando enrolado.” (Anita) 

Já quase aconteceu dela morrer, tava eu mais uma menina e três sapatão... ai pessoal 

me chamou, quando cheguei a menina tava espumando no chão  do banheiro. Nós 

tivemos que ajudar” (Anita) 

 

            Este outro relato abaixo foi extraído de um grupo focal, no qual Sueli, que havia chegado 

recentemente à unidade, estava presente. Devido ao assassinato do seu estuprador, esta jovem 

foi encaminhada para a unidade socioeducativa antes mesmo de receber o tratamento adequado. 

Ela relatou que em alguns momentos de raiva ela tomava medidas violentas com ela mesma, 

uma vez que desta forma ela conseguia ser ouvida e também atendida. 

“Outra vez eu estava com raiva, dei um soco na parede tirei meu osso do lugar e eu 

mesma puxei...tudo que você pede nada dá...sente dor é dipirona, tudo pra eles é gases.” 

(Sueli) 

“Devido àquilo que aconteceu comigo, eu fui para o hospital, mas depois de 4 dias que 

fiz os exames, HIV não consta agora neh. Mas tomei benzectacil.”  (Sueli) 

 

                                                                 
30 O atendimento técnico inclui ser atendida pela psicóloga, pela assistente social, pedagoga. Através do 

atendimento técnico, além de serem escutadas pelas profissionais, elas também conseguem ter notícias da família 

ou se comunicar com eles, dependendo da profissional que realizar o atendimento. 
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                As meninas apresentaram nas falas acima o reconhecimento dos usos dos cortes e 

outras formas de automutilações como meio para garantir o atendimento técnico ou outras 

necessidades. Elas justificaram suas ações por uma racionalidade diferente das justificativas 

anteriores apresentadas pelos agentes e alguns professores, que relacionaram diretamente o 

sofrimento à carência feminina. Segundo os discursos das meninas, elas precisam de 

mecanismos para atingir o objetivo, mesmo que seja através das mutilações. Para elas, viver a 

cadeia é uma experiência de dor, por vezes mais racionalizada que outras. Faz parte da vida 

institucional aprender a lidar com as dificuldades, e não uma característica adquirida pelo 

gênero.  
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3 CAPÍTULO 3: A ESCOLA 

 

3.1 “É melhor estar na escola que ficar trancada” (Carmem) 

 

A escola é frequentemente percebida como espaço de garantia do desenvolvimento 

social da mesma forma que é vista como instituição responsável pela formação do indivíduo. 

Neste sentido, é recorrente a persistência da concepção meritocrática sobre ela. À escola, 

quando inserida dentro de uma instituição como a “cadeia”, além dessas expectativas, agrega-

se principalmente a função de recuperação social do indivíduo. Esta escola produz uma série 

de questões que as diferenciam das escolas regulares. Podemos também pensar que, além de 

distanciamentos, esses universos institucionais produzem algumas aproximações. 

Analisaremos esses processos contínuos e descontínuos por meio das falas dos professores que 

circulam entre as escolas regulares e as escolas do Degase feminina e masculina. 

Por ser professora, pude escutar muitos relatos de estudantes e de professores sobre o 

caráter repressor e disciplinar da escola tradicional, muitas vezes comparando a escola a uma 

prisão. Desta forma, em alguns momentos me indaguei: “quais são os modos compartilhados 

de viver a escola que nos faz sentir em uma prisão?” 

Neste momento, diante de minha pesquisa, pergunto: De que forma uma escola interna 

a uma instituição disciplinar e punitiva é percebida pelos seus estudantes? Diferentemente da 

escola regular, no qual a maioria dos estudantes passaram por um processo de construção do 

habitus31 escolar, a maioria estudantes da escola interna a uma unidade socioeducativa estava 

afastada da escola. A partir deste novo encontro com a instituição escolar, quais expectativas 

em relação a esta instituição no cumprimento da medida socioeducativa, no “segurar a 

cadeia”?   

Foi determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no início dos anos 90, 

que todas as unidades socioeducativas deveriam ter escolas para atender os jovens internados. 

A educação é um direito que não se encerra com o cárcere, é um direito fundamental das 

crianças e adolescentes brasileiras, mesmo que seja percebido como um benefício. Caso optasse 

em fazer uma análise do cumprimento de medidas constitucionais32, já seria assunto suficiente 

para um trabalho. No entanto, meu trabalho consiste em uma análise que privilegie as 

subjetividades. O objetivo deste capítulo não será discutir o cumprimento da lei, mas de 

                                                                 
31 Categoria desenvolvida por Pierre Bourdieu. 
32 Nesta página, podemos encontrar as diretrizes curriculares nacionais para os jovens em privação de liberdade. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-

nacionais-2013-pdf&Itemid=30192 (Acesso em 01/05/2017).  
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compreender a forma como a escola se insere na vida da jovem institucionalizada, qual é o 

significado dado à escola e de que forma esta instituição contribui na experiência de “cadeia”. 

Viver a experiência escolar dentro de uma instituição disciplinar não é a mesma 

experiência que viver a escola regular em condições de liberdade, afinal há toda uma conduta a 

ser seguida como consequência da escola estar inserida em uma instituição disciplinar e 

“totalizadora”. A escola faz parte de uma rotina que se constitui como parte do processo 

socioeducativo. Do mesmo modo que as escolas internas das instituições socioeducativas se 

constituem como obrigatoriedade, elas também são resultado de um conjunto de reivindicações 

com objetivo de atender aos direitos dos jovens presentes no ECA e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB). 

O contato das meninas com a instituição escolar dentro de uma unidade socioeducativa 

traz uma nova perspectiva sobre a escola em suas vidas. Se muitas delas abandonaram a escola, 

neste momento em que estão “presas” a escola passa a ser o lugar onde desejam estar. Como 

muitas delas relataram, “melhor ir para escola que ficar presa”. Nas páginas seguintes buscarei 

analisar a escola inserida no ordenamento institucional e as formas pelas quais a instituição 

passa a ser parte da experiência da vida institucionalizada. Desta forma, como a escola é 

representada e entendida no processo de internação das jovens no PACGC? Qual é o significado 

da escola na vida encarcerada? 

 

3.2 O fracasso escolar – “Era tudo sem graça” (Luiza) 

 

Esta pesquisa apresenta alguns dados sobre as meninas que estudam na Escola Estadual 

Luiza Mahin. Segundo informações trazidas por elas e pela escola, no momento da 

institucionalização as jovens não estavam frequentando a instituição escolar por motivos 

diversos, alguns deles apresentados aqui (Gráfico 14). O que podemos concluir de início é que 

a instituição escolar é uma das primeiras instituições a falhar na vida dessas jovens que têm 

como destino as unidades socioeducativas. Para muitas, a escola da instituição não é uma 

continuidade no processo escolar, mas sim um novo encontro: Como elas significam aquele 

espaço, agora internadas? Como as jovens lidam com a escola dentro de uma rotina disciplinar? 

Essas questões serão discutidas mais adiante. 
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Gráfico 14: Processo de evasão escolar. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

As justificativas para o abandono escolar foram as mais diversas, mas a maioria das 

jovens demonstraram uma não adequação da vida à realidade escolar, ou seja, em algum 

momento a escola deixa de caber na realidade da estudante. Dentro da lógica da educação 

tradicional, uma escola não preparada para lidar com as carências da vida dessas jovens 

contribui para que se sintam menosprezadas e não pertencentes àquele espaço. Outro fator 

significativo é o envolvimento com o tráfico, contudo este envolvimento pode estar relacionado 

tanto às carências socioeconômicas, quanto a uma ausência de perspectiva escolar. Leila, que 

cumpre medida por associação ao tráfico, relatou: 

P: Mas porque você parou de estudar? 

As meninas enchiam muito meu saco, teve uma briga na sala, fui bater na menina a 

professora entrou no meio eu bati na professora, ai fui expulsa.  Ai nunca mais estudei 

na rua, também nem queria! 

P: Porque as meninas implicavam com você?  

Porque eu tinha chegado de fora na escola, e eu morava em favela neh... e elas morava 

assim em lugar diferente, ai tinha umas meninas que eu conhecia de la de onde eu 

morava, ai as meninas ficavam jogando bolinha de papel falava que a gente era 

favelada, que elas tinham as coisas e a gente não. Ai eu bati em uma e a outra veio eu 

bati na outra. Fui pra direção. Ela me deu um mês fora da escola, ai eu que não quis 

mais voltar. (Leila) 

 

O histórico de desestruturação familiar, a violência nas relações cotidianas e o 

envolvimento com tráfico de drogas produziram nessas meninas um efeito que Goffman (2012) 

analisou como estigma social. Essas meninas são portadoras de uma marca socialmente 

construída a partir da subalternização, que se reforça ao passarem pela unidade socioeducativa. 

Segundo o relato do professor: 

“As meninas são mais abertas para o diálogo, mas no aprendizado não. O que afeta o 

aprendizado é a falta de estrutura delas, elas não tem saco pra estudar, não curtem a 

escola, não é de hoje, é lá de fora a maioria não estava estudando.” (Professor Carlos) 
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Como observado na entrevista acima, mesmo que suas trajetórias sejam compartilhadas 

com outras meninas que residam próximas, é na escola que a diferenciação entre os menos 

estruturados se evidencia, fazendo com que a escola se torne mais uma opressão na vida delas. 

É lá que seus capitais33 sociais precisam ser acionados para garantir uma longevidade nesse 

percurso de estudante. Das 32 meninas entrevistadas, 18 não estavam frequentando a escola, os 

motivos descritos por elas foram os apontados no Gráfico 14.   

Para muitas meninas presentes no PACGC, a falta de perspectiva na trajetória como 

estudante contribuiu para o abandono escolar, muitas são cooptadas pelo tráfico ou 

influenciadas pelo namorado, que é envolvido com o tráfico. A possibilidade do envolvimento 

com atividades ilegais é mais real para elas que se formar no ensino médio. Ao “rodar34”, como 

elas dizem, a instituição escolar já não era um espaço interessante, pois não existiam 

perspectivas de progressão futura e algumas já estavam afastadas da escola: 

 

“Eu já não estudava na rua, ai foi mais fácil deixar a escola. Eu cheguei aqui eu estava 

na sexta, to fazendo supletivo, agora tô no 9º ano. Aqui eu frequento a escola, até 

porque a gente sai do alojamento, tem gente que só vai por causa disso, que não faz 

nada.  (Luiza) 

P: E você?   

Eu vou porque eu não tô fazendo nada, o que custa eu aprender já que eu tô aqui. Eu 

mesmo, quando eu ganhei internação no ano passado, uma menina que entrou comigo, 

ela não sabia nem ler e nem escrever, ela saiu lendo e trabalhando no jovem aprendiz. 

Tinha palavra que ela tinha dúvida mas ela saiu daqui sabendo ler. (Luiza) 

 

Como observamos nesta entrevista, a defasagem escolar e a evasão são vistas como um 

processo natural ao convívio delas. As falas remetem a escola a uma instituição fracassada; 

mesmo que tenham frequentado a instituição escolar, algumas delas chegam à unidade 

socioeducativa analfabetas. 

“Uma menina que chegou aqui analfabeta nunca tinha ido a escola. Como você 

concebe uma menina que chega aqui aos 17 anos, tem três filhas e nunca foi a escola?  

Mora aqui no Rio de Janeiro, no jacarezinho. Ela não tinha pai e nem mãe, morava 

com uma tia, já passou por vários abrigos.” (Professora Alessandra) 

“Uma vez tive uma aluna que entrava e saía, entrava e saída da unidade, em um desses 

retornos ela ficou 7 meses, eu ainda brinquei: “desta vez a gente aprende a ler”. Nesse 

tempo ela aprendeu a ler, escrever e adiantou as series.” (Professora Alessandra) 

 

De acordo com a professora da alfabetização, mesmo que elas trabalhem com número 

reduzido de jovens em sala, é a professora que lida com as meninas de maior dificuldade no 

aprendizado, as que tiveram menos acesso à escola ao longo da vida.  Como consequência de 

                                                                 
33 Conferir em Bourdieu: “A distinção” 
34 “Rodar” significar ser apreendida, ser pega pela polícia. 
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uma vida desestruturada, essas meninas não passaram pelo mínimo de educação formal 

necessário para serem alfabetizadas: 

“Tenho uma menina agora que não sabe ler, eu perguntei, “você nunca foi a escola?” 

sempre me assusto com essas histórias. O seu companheiro tem trinta e poucos e ela 17, 

ele fez com que ela se envolvesse com o tráfico. Ela teve uma vida difícil, a mãe morreu 

de câncer e  ela foi muito pouco a escola, ela colocou na cabeça que não aprendia... 

Ela é acanhada, nem fala direito, ela tem vergonha do que ela fez, que a mãe dela não a 

educou pra isso. A equipe técnica não consegue localizar a família, até hoje ela não teve 

uma visita.  Ela não conhece as letras, estamos apresentamos pra ela, isso na cidade do 

rio de janeiro. Isso me choca: “uma criança foi a escola uma vez, achou que não era 

capaz e não foi mais, ninguém obrigou essa criança a ir pra escola, Não foi feito nada.”  

(Professora Alessandra) 

 

A Tabela 1 representa a idade e a série que cada menina cursava antes de entrar para a 

unidade. Todas estavam atrasadas em relação ao ano escolar correspondente à idade, e apenas 

uma menina cursava o ensino médio. A defasagem escolar pode refletir diversos problemas 

sociais, como já mencionados. Embora muitas delas tenham respondido que pararam de estudar 

porque não gostavam ou não tinham interesse, esses motivos exprimem uma realidade familiar 

de baixa escolarização e baixa renda, como pôde ser constatado nas entrevistas ao afirmaram 

ter entrado para a vida do crime por necessidade e falta de dinheiro.  

Mesmo que muitas delas estivessem envolvidas com tráfico ou vivessem de pequenos 

roubos, nenhuma delas mencionou a vida do crime como uma opção que desejassem, mas como 

a consequência de uma vida precária. Ao explicar que as entrevistas não passariam pelo juiz 

nem mesmo pela equipe técnica, seria um sigilo de pesquisa a identidade delas, ao que elas 

debocharam: “segredo, (risos)... segredo! Até parece... os verdadeiros criminosos tão tudo no 

Estado! nóis ta roubando pra viver, eles tão lutando pra roubar.” Com o olhar de aprovação 

das amigas, elas continuaram a falar mal da socioeducação. 
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Tabela 1: Idade e escolarização ao entrar na instituição. 

MENINAS IDADE ANO ESCOLAR ANTES 

DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

1 n.r. 9º 

2 16 5º 
3 16 7º 

4 17 6º 
5 18 n.r. 
6 16 6º 

7 17 4º 
8 17 n.r. 

9 16 9º 
10 16 6º 
11 17 9º 

12 16 6º 
13 15 9º 

14 17 7º 
15 16 7º 
16 17 4º 

17 17 7º 
18 15 7º 

19 13 6º 
20 17 1º E.M. 
21 17 7º 

22 16 7º 
23 17 9º 

24 15 9º 
25 15 8º 
26 14 8º 

27 15 4º 
28 17 7º 

29 15 5º 
30 14 7º 
31 15 6º 

32 15 5º 

         Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

             A vida no crime cria obstáculos para que os jovens continuem a vida escolar; como 

relatou Maria Carolina, é perigoso ter um compromisso no mesmo lugar todos os dias. A escola 

que nunca foi muito atraente para elas e passou ser um lugar arriscado: 

 “Eu não gostava de ir para a escola, não me atraia, eu preferia ficar na rua, eu comecei 

a matar aula a repetir e não ir mais. Uns meses antes deu ser presa, que queria concertar 

a minha vida. Eu falei mãe, vai lá na escola e faz minha matricula, ela fez, eu comprei 

o material com meu dinheiro, comprei caderno, mochila, eu fui um dia, mas me senti 

ameaçada. Eu pensei, vou terminar ao menos o fundamental, depois tiro o médio, fui 

um dia, fiquei meio no passinho, ai no segundo dia eu fui até a metade do caminho, 

quando fui passar por uma ponte, eu peguei  a visão de um gol bolinha parando do 

meu lado, ele era todo insulfilmado, eu já pensei caramba, é P2,  eu  voltei 
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acelereradão... não tinha como eles voltarem, eu voltei e falei, “vou pra escola nada”,  

se eles me pegam sabe se lá o que vão fazer comigo. É difícil pra quem leva essa vida 

ter um horário fixo, passando todos os dias no mesmo lugar no mesmo horário é 

perigoso.” (Maria Carolina) 

 

Os dois trechos abaixo foram retirados de grupos focais, ambos com as meninas da 

provisória. O período de aplicação dos questionários e dos grupos focais foi janeiro, o que 

potencializou o sentimento de distância do espaço escolar, pois além de não estarem na escola, 

ainda não tiveram contato com a escola da unidade: 

P: Vocês estudavam antes? 

“Não, ninguém aqui estava estudando. 

Eu sai da casa dos meus pais, pra trabalhar, queria arrumar um dinheiro para me 

levantar e não deu certo, hoje tô aqui.  A vida é assim, a gente erra, aprende com o 

erro, depois erra de novo. E ass im vai...” 

 

P: vocês estavam estudando antes daqui? 

(1) Eu parei de estudar porque eu comecei a traficar 

(2) Eu já tinha parado mesmo quando eu entrei pro trafico 

(3) O meu foi briga com meu pai, meu namorado me agredia, minha vida estava muito 

confusa, aí parei mesmo. 

(4) Eu com 13 anos queria arrumar serviço quem ia me dar?? Ai entrei p ro trafico 

 

 Para além de compreender os motivos pelas quais as meninas deixaram a escola, é 

também relevante perceber o sentido atribuídos por elas ao reencontro com espaço escolar. De 

que forma as meninas, que já se viam afastadas da escola, retomam essa experiência, e, 

principalmente, quais sentidos são dados a essa escola interna à instituição socioeducativa na 

experiência de vida encarcerada? 

 

3.3 “A escola daqui me deu maior vontade de voltar a estudar” (Luiza) 

 

A instituição socioeducativa é reconhecida por elas como “cadeia”. Dentro deste 

contexto, em muitas entrevistas pude notar que a escola é vista por elas não somente como uma 

instituição educacional, mas como um lugar de convívio que foge às grades. Como retratado 

em muitas falas: “Melhor ir para a escola que ficar trancada” (Anotações). Deste modo, 

podemos pensar a importância da escola no “segurar a cadeia”. 

  Além de problematizar a escola regular e seu fracasso na vida dessas meninas, a 

pesquisa realizada no PACGC possibilitou principalmente refletir sobre este novo encontro com 

a escola. É evidente a percepção sobre importância da escola na rotina diária das meninas 

institucionalizadas. No início da pesquisa, a relação mais perceptível sobre a escola é que era 

um dos melhores lugares para passar o tempo, já de antemão uma informação sobre a forma 

organizativa da vida institucional.  
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“Aqui eu frequento a escola, até porque a gente sai do alojamento, tem gente que só 

vai por causa disso, que não faz nada.” (Clarice) 
 

A escola está inserida em uma rotina disciplinar, mas, ainda assim, é um espaço 

reconhecido tanto pelos professores quanto pelas meninas como um lugar de maior liberdade, 

onde elas podem brincar, paquerar, e até conversar com os professores sobre as suas 

dificuldades no processo do encarceramento e na vida pessoal: 

“A escola é um Ambiente que pode falar neh, pode construir, porque na unidade é 

mão pra trás, e todas as outras regras” (Professor Felipe) 

 

“Na escola, também é um momento de interação, de conquista, também quando estão  

na quadra na hora do tempo livre, geralmente as meninas de internação namoram as 

da internação e as meninas da provisória as da provisória.” (Professora Carla) 

 

A escola interna à unidade socioeducativa é regulada pela Secretária de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, a Seeduc, do mesmo modo que as outras escolas regulares do Estado. 

Os professores passam pelo mesmo processo seletivo, e o currículo escolar é pautado na mesma 

relação de conteúdos, porém com adaptações para atender à carga horária que é menor. Além 

do número de dias letivos para cada série também ser menor, o formato de ensino é modular, 

sendo que cada módulo tem duração de seis meses e corresponde a uma série. 

Alguns professores que trabalham na escola Luiza Mahin não eram funcionários da 

Seeduc, mas do próprio Degase. Em virtude de um concurso realizado pelo Degase no início 

da década de 90, antes de o Degase fazer parte da Secretaria de Educação: 

“Aqui na escola a maioria dos professores são enviados pela secretaria de educação 

pela Diesp, para trabalhar em escolas diferenciadas mas também podem trabalhar em 

qualquer escola da rede. Eu não. O concurso que eu fiz foi para ser professor do 

sistema, eu sou funcionário do Degase.” (Professor Ricardo) 

 

Nos relatos das meninas, podemos notar que a escola representa uma expectativa em 

relação à vida egressa. O reencontro com a escola, para algumas delas, só se concretizou com 

a institucionalização, e elas planejam a continuidade dos estudos, sendo que algumas relatam o 

desejo em mudar a vida e deixar de trabalhar com o tráfico. Mesmo que a escola já tenha falhado 

na vida da maioria delas, é esta instituição que possibilita a produção de um imaginário de 

desenvolvimento de crescimento pessoal e profissional: 

 

“Quando eu sair daqui vou voltar a estudar, essa escolinha daqui me deu maior 

vontade de voltar a estudar.  Tipo assim, a gente não faz muito dever não, mas o 

professor chega com uma folha cheia de conta, ai nóis faz... tem muito tempo que eu 

parei de estudar, ai eu não falo que eu não sei, eu falo que eu não lembro como fazia.  

Ai ele explica.”  (Luiza) 
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 “Aqui dentro eu fui perceber que isso não é vida pra ninguém (tráfico).  Lá fora eu 

poderia estar pior. Agora tô com pensamento de estudar... falei pra minha mão que eu 

queria ser advogada, vou ter que ler cada livrão desse tamanho.”  

Quando você pensou ser advogada? 

Desde pequena, quando via televisão, aquela roupinha... eu perguntei pra minha mãe, 

“mãe vou ter que usar aquela roupa?” (Luiza) 

 

Todas as meninas que responderam ao questionário relataram o desejo em continuar os 

estudos ao saírem da unidade, à exceção de uma que disse não querer mais estudar e que vai 

procurar um emprego, segundo ela, gostaria de abrir uma barbearia. Mesmo que a realidade ao 

sair da instituição seja outra e a escola deixe de ser prioridade na vida delas, o contato com a 

educação formal faz com que elas reassumam a postura de estudantes e se reconheçam como 

tal. Elas voltam a assumir posições sociais das quais já estavam distantes. 

“Eu planejo nada não.  Já tô aqui dentro mesmo. Trabalhar eu até quero, mas estudar 

quero mais não.”  (Letícia) 

 

Pude notar o empenho das meninas na confecção dos trabalhos da escola, na organização 

dos eventos, no ensaio das apresentações de dança, nas atividades que a escola proporcionava. 

Mesmo que, ao sair da unidade, a maioria delas não consiga retornar aos estudos, como 

observaram muitos dos professores, esse contato com a escola contribui para que retomem uma 

fase da juventude delas que é abandonada ao assumirem responsabilidades com filhos, família 

ou tráfico. 

A baixa escolaridade e o pouco acesso à educação formal limitam a vida dessas meninas, 

do mesmo modo que produzem uma baixa autoestima. O status adquirido com o tráfico ou com 

uma relação amorosa pode ser sentido como uma forma de substituir esta precariedade. 

Contudo, ao se aproximarem novamente da escola, algumas meninas começam a construir 

discursos de vida que incluem a educação formal.  

“Tenho aula de segunda a sexta, meu professor nunca falta. É igual lá de fora, s ó que 

menos gente. Na minha tem eu e mais uma.    

“É muito difícil pegar uma menina aqui no primeiro ano, as vezes chega menina aqui 

que não sabe ler, ai tem que pegar lá de baixo até chegar mais pra cima. Eu já estudava 

na rua, ai foi mais fácil. Eu cheguei aqui eu estava no 6º ao, agora fazendo supletivo, 

tô no 9º ano”. (Carmem) 
 

Mesmo que algumas delas não reconheçam a educação como um processo que irá 

facilitar a vida profissional, saber ler e escrever é fundamental dentro da “cadeia”. Uma das 

formas de comunicação entre elas é feita pelos bilhetes, pelas cartas, sendo que muitas delas 

também escrevem cartas para seus familiares. Saber ler e escrever é um elemento de distinção 

entre elas, ao que podem também ser atribuídos elementos de poder. 
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 Algumas meninas chegam à unidade analfabetas, e o processo de conhecer as palavras 

constitui como um elemento estratégico até mesmo para os relacionamentos amorosos: 

 “Aqui elas têm uma relação de poder, do status, da sua “posição na cadeia”, uma 

menina que chega no 9º ano e não sabe ler, não vai aceitar vir na aula de alfabetização 

comigo. Dentro da sala a gente tem isso, tentam humilhar umas as outras em relação 

a isso, a essa falta de conhecimento. Ai elas se tornam agressivas porque não querem 

falar que não sabem ler. E ai ela opta por não fazer nada, até o momento que elas 

começam a aceitar.” (Professora Maria) 

 

3.4 Disciplina – “elas são mais abertas a conversa, as regras não”. (Professor Marcelo) 

 

Os momentos de maior informalidade na pesquisa e no contato com as jovens foi na 

escola, e, mesmo que inserida na instituição disciplinar que a englobe, o espaço escolar interno 

ao Degase é um dos espaços de menor atuação dos agentes. Era costume chegar por volta das 

9 horas da manhã à unidade e entrevistar uma das internas ou um agente, até o momento do 

almoço, que era servido às 11. Neste intervalo de tempo, eu conseguia entrevistar duas pessoas, 

na melhor das hipóteses, quando não aconteciam imprevistos. Então, o trabalho era pausado, 

devido à logística de retirada das meninas do alojamento. Neste momento, como eu não podia 

ficar esperando no pátio, a escola se tornou um espaço não só de espera, mas também de 

convivência.  

Os funcionários da escola podiam comer no mesmo refeitório que os funcionários do 

Degase, o mesmo local onde as internas fazem suas refeições, porém só comiam após o término 

do horário de almoço delas e depois de todas já estarem nos alojamentos. Ao terminar o almoço, 

eu retornava à escola e ficava de prontidão caso algum professor disponibilizasse de tempo para 

uma entrevista. Mesmo que não conseguisse uma entrevista, a interação com os professores e 

funcionários da escola me proporcionou um enorme conhecimento sobre as relações pessoais 

internas à instituição, como também conhecer um pouco sobre as meninas da unidade. 

A escola não era grande; além das cinco salas de aula, contava com um único espaço de 

convivência dos professores, sendo que nesta mesma sala também funcionava a secretaria e 

direção. Nesta sala, conheci muito a unidade pelo olhar dos professores, sobre as divergências 

que aconteceram nas gestões anteriores e como atrapalhavam o trabalho da escola. Segundo 

muitos profissionais, este momento atual era o melhor da unidade. 

Em algumas dessas conversas na escola foram levantadas questões relevantes para uma 

análise mais esmiuçada da realidade que estava observando. A frase que inicia este capítulo foi 

de uma professora ao descrever o comportamento das meninas na escola: “Aqui elas tocam o 

rebu!” Pude constatar que não foi uma opinião isolada. Em outros momentos. Escutei: “aqui 
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nesta escola elas tocam o terror” ou “elas pintam por aqui”. Segundo os professores, mesmo 

que a escola esteja em uma instituição disciplinar, isso não garantia toda forma de controle 

sobre elas, embora eu observasse que as normas de conduta de comportamento exigido nesses 

modelos de instituição disciplinar fossem cobrados delas. 

Em uma dessas conversas na escola, o professor Marcelo relatou a dificuldade das 

meninas em aceitarem as regras. Como observado por ele, elas são melhores no diálogo, mas 

não obedecem, são muito contestadoras: 

“O homem é mais aberto a regras, se tiver que fazer desse jeito ele vai fazer, as 

meninas não, elas questionam. Mas elas são mais abertas a conversa, as regras não. 

Se a gente falar na sala para os meninos “o banheiro é só no intervalo”, eles 

respondem: ok”. Se falar a mesma coisa numa sala feminina, elas  já começam, 

“aaahhh  não, porque?”. É diferente. (Professor Marcelo) 

 

Às 13:30, a diretora da escola avisava ao agente responsável pelo apoio escolar para 

retirar as meninas do alojamento. Então começava o trabalho, turma por turma, com ajuda de 

outro agente que abria as grades do alojamento, desta forma as meninas formavam filas no 

pátio, do mesmo modo que faziam ao serem retiradas para o almoço. A escola situa-se quase 

ao lado do alojamento das jovens da internação; o alojamento das provisórias fica 

aproximadamente 30 metros de distância, ainda assim elas eram orientadas a andar em fila. Às 

vezes, os agentes diziam “olha o braço”, em seguida elas colocavam para trás e abaixavam a 

cabeça. Aparentemente, trata-se de uma rotina disciplinar como acontece em outras unidades. 

Por vezes, neste momento do translado, algumas meninas empurravam outras ou 

acenavam para um outro funcionário ou professor ou faziam alguma “gracinha” para outra 

menina. Mas retornavam a fila, que se desmanchava ao chegar na área da escola. Esse tipo de 

comportamento não acontece nas unidades masculinas, como descrito pelos agentes e também 

pelos professores:  Os meninos conhecem as regras e não as desobedecem.  Já nas instituições 

femininas elas são transgressoras.  

Algumas meninas reconhecem que outras internas desafiam os agentes desobedecendo 

às regras, aos protocolos normatizados por eles. Elas se questionam em relação à 

obrigatoriedade de serem controladas do mesmo modo como acontecem nas penitenciárias, 

mas, ao mesmo tempo, sabem que não criar indisposição com os agentes pode trazer benefícios. 

Nesta entrevista, Maria Carolina relata um desses comportamentos que, segundo ela, fazem as 

meninas não serem respeitadas pelos agentes, ou como elas dizem “perdem a moral”: 

“Pra gente ir pro refeitório é braço pra trás, mas elas querem ir com braço balançando. 

Ai o agente grita “braço pra trás” elas falam: tá gritando comigo por quê?  Por que 

tem que colocar braço pra trás e você não coloca. As meninas são muito infantil tem 

hora. Se tentarem trocar o alojamento, não vai conseguir, sabe por que? Não tem moral 

nenhuma.” (Maria Carolina) 
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 Ao longo da minha permanência na escola, assisti a algumas aulas, acompanhei uma 

oficina que as preparava para um campeonato de robótica e a elaboração dos preparativos para 

festa junina. Nos meses em que estive na unidade, não observei nenhum conflito grave ou uma 

falta de disciplina muito significativa na escola, embora tenha escutado alguns relatos dos 

professores de já ter acontecido. 

 A partir dessas observações e analisando as falas dos professores: Em quais situações 

os professores se referiam a elas “tocarem o terror”? Segundo os professores que trabalham em 

outras unidades do Degase, trabalhar com as meninas e com os meninos são realidades 

completamente diferentes. Elas são muito mais “difíceis”, frase muito escutada ao longo do 

trabalho de campo. O que configura esta realidade “mais difícil”?  

Elas são consideradas mais difíceis de lidar porque delas podem surgir reações não 

programadas diante das normas cotidianas da instituição. Trabalhar com elas exige maior 

cautela dos profissionais, e este monitoramento constante é um elemento descrito como o 

motivo para o cansaço. Segundo os professores, lidar com elas é contar com o imprevisto.  

O dia em uma unidade socioeducativa segue mediante o cumprimento das normas 

disciplinares: as adolescentes não têm a liberdade de circular pela unidade e só são retiradas 

dos alojamentos para o cumprimento das atividades. Dentro desse contexto, a escola tem uma 

dimensão disciplinar forte, e o fato de estar dentro de uma unidade socioeducativa fazem com 

que ela também produza algumas relações comuns a toda unidade. Em alguns momentos, essas 

relações se aproximam de todo um contínuo das relações existentes na instituição maior, mas 

em outros momentos a escola é o espaço a da liberdade, o espaço de construção de relações 

afetivas que minimizam as dores da “experiência de cadeia”, e vivenciar esses momentos é 

fugir a rotina disciplinar. 

“Sem dúvida que dentro da unidade a escola é um lugar de maior liberdade, tanto que 

muitos agentes não gostam dos professores por isso. Além da liberdade é onde o 

moleques ou as meninas encontram um porto seguro neh, ainda mais os que são mais 

tranquilos, estão na primeira passagem, é um drama ser preso, então a escola é um 

alívio. Ver um professor é um alívio nessas circunstancias, imagina  ter que aprender 

a se comportar na cadeia, não saber muito como agir, então a escola é um espaço de 

maior tranquilidade.” (Professor Felipe) 

 

Ainda que muitas delas sejam reincidentes, em algum momento todas as meninas 

chegaram pela primeira vez à unidade, e esta experiência inicial, segundo o professor, é 

amenizada ao encontrar a escola. O espaço escolar seria para elas, além de ficar fora das grades, 

um espaço em que a sociabilidade se desenvolvesse de forma menos opressora. Poder conversar 
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com os professores e estar em um lugar menos pressionado pelas novas regras de convívio 

trariam uma segurança maior neste novo momento da vida.  

As meninas demonstravam comportamentos semelhantes às estudantes das escolas 

regulares: muita brincadeira, problemas de disciplina em relação a conversa, falta de atenção 

na explicação. Contudo, ao analisar as queixas dos professores sobre elas, é percebido que as 

reclamações se fundamentam de forma comparativa aos problemas encontrados nas unidades 

masculinas. O fato de a escola estar inserida em uma unidade disciplinar induz a produção de 

problemas específicos e exige dos professores uma maior atenção na mediação dos conflitos. 

Quando se trata de uma unidade masculina, os conflitos são mais previsíveis, podendo ser mais 

fáceis de lidar. 

A realidade narrada pelos professores sobre trabalhar na unidade socioeducativa 

feminina, na maioria dos casos, acompanha relatos já apresentados neste trabalho: a instituição 

disciplinar composta por mulheres apresenta outras questões e demandas. A “ordenação” do 

espaço não é a mesma que na masculina, por isso a comparação constante entre as unidades e, 

consequentemente, a produção da ideia de que a unidade feminina não existe “ordem”. A ordem 

vigente nesta unidade é outra e não obedece a um único binarismo de oposição entre facções.  

Uma escola dentro de uma unidade socioeducativa, além do quantitativo não ser 

parecido com as unidades masculinas, a moral de comportamento imposta por facções não irá 

determinar as relações sociais construídas na escola, o que já modifica as relações fundamentais 

dentro do quadro escolar, principalmente nas questões relacionadas a hierarquia. 

“Ah, os garotos são mais tranquilos. Os garotos têm a questão da hierarquia, eles não 

tratam a gente de igual pra igual, eles chamam a gente de senhora, tem uma relação 

de respeito. Não que o professor esteja no topo, mas eles respeitam muito” (Professora 

Marta) 

 

  A forma como as meninas se relacionam com os funcionários, professores e até mesmo 

entre elas foge à regra das outras unidades. Mesmo que a violência entre as alunas seja menor 

que nas unidades masculinas, a maioria dos profissionais se queixa da postura delas frente aos 

problemas mais recorrentes em unidades institucionais: 

“A menina, se ela tiver com algum problema, se a audiência dela for cancelada, ou 

algo assim, ela joga a frustação dela em cima da primeira pessoa que está na frente 

dela, o garoto não! Ele sabe que se a audiência foi cancelada o professor não nada a 

ver com isso. Então ele não extravasa a fúria dele, ele guarda.  Eles respeitam muito 

mais as regras da escola, aqui você já viu que vire e mexe neh, tem um problema. 

(Professora Carla) 
Pergunta: Em relação aos conflitos?  

Aparece muito o emocional, elas não trazem problema de facção. É uma visão minha, 

pode ser limitada.  O que aparece é assim: “eu tô com essa menina, que está sendo 

coagia por essa outra menina”. Essa questão delas  namorarem interfere. Porque elas 

brigam, batem na porta pra entregar cartinha. Vê a outra passando do lado de fora e 

ameaça, é complicado” 
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(Professora Carla) 

 

Como já discutido neste trabalho, a presença da facção criminosa ou de uma 

identificação mais acentuada dos adolescentes ao crime organizado interfere diretamente na 

construção das relações interpessoais dentro das instituições socioeducativas. O 

estabelecimento das regras institucionais ou o “afrouxamento” delas, mencionado no segundo 

capítulo deste trabalho, relaciona-se diretamente com o modo como as internas lidam com as 

facções inseridas na organização institucional. Segue alguns relatos dos professores:  

“Para as meninas qualquer coisa é conflito, uma olha para outra e pronto: “foi você 

quem olhou pra minha cara e falou que meu cabelo é feio”, tipo assim. Mas com as 

mulheres o buraco é mais embaixo, os meninos não, geralmente é facção, as vezes 

eles são até da mesma facção, mas ele acha que um outro menino agiu com falta de 

respeito, eles tomam providência, tomam as dores da professora, da família.... ai vai 

rolar um conflito. Mas não é comum acontecer porquê eles tem noção de respeito 

muito grande, o problema é quando você tem duas facções na mesma sala, as vezes 

acontece.” (Professora Maria) 

“Os garotos são mais contidos, e o tráfico é mais enraizado.  A diferença brutal é ai! 

Os alunos não se misturam, não conversam. Aqui no feminino isso não tem.  Eu nunca 

ví, acredito que possa ter acontecido uma vez ou outra, mas nada recorrente. Eu vi 

uma vez uma palestra, que uma menina contou, aqui dentro a gente é amiga, agora lá 

fora se eu encontrar já é outra história! (Professor Lúcio) 

 

Segundo os relatos, nas unidades masculinas, alguns assuntos não podem ser 

pronunciados à frente das professoras; eles não costumam falar da vida pessoal, não podem 

falar xingamentos para as professoras, algumas dessas orientações estão relacionadas à moral e 

ao comportamento que são dirigidas pelas facções. Em algumas escolas, os alunos de facções 

diferentes não frequentam a mesma sala de aula, e em outras unidades eles dividem a sala, mas 

não se sentam próximos nem se olham. Mesmo que exista uma tensão devido ao acirramento 

nas relações entre os meninos, eles estabelecem um limite dos assuntos que podem ser tratados 

na escola. 

“Nos meninos ontem, quando eu entrei, eles estavam “xinga a minha mãe agora” ai 

eu entrei falei vamos parar com isso, ai eles, vamos parar em respeito a professora, se 

não fosse a professora o pau ia comer.” (Professora Carla) 

“Aqui não tem briga de facção, pros meninos tem, tem até uma visibilidade quando 

eles saem, tipo “fui a guerra e voltei”. Mas a gente sabe pouco porque eles são mais 

fechados e contam pouco. Até mesmo porque eles acham falta de respeito, eles são 

até machistas, certas coisas eles só falam com professor homem.  Essa mulher podia 

ser minha irmã, minha mãe, as a gente sabe que é questão de machismo de hierarquia.” 

(Professora Kátia) 

 

Foram relatados diversos motivos pelos quais os professores consideram trabalhar com 

as meninas um processo mais cansativo que trabalhar com os meninos. Os meninos categorizam 

as pessoas dentro da unidade de acordo com a sua função, já as meninas personificam as 
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relações. Segue abaixo o relato de um professor sobre a questão da afinidade construída na 

relação entre professor X aluno que pode servir como mecanismo que facilite seu trabalho: 

“Eu acho que dentro da escola este respeito é muito grande, até mais que nos outros 

espaços aqui, acho que isso se deve ao vínculo com o professor que elas constroem. 

Tenho que respeitar a regra, mas não é pela regra, é porque fulano é legal comigo e 

eu não vou desrespeitar o fulano.” (Professor Jorge) 

 

Ao concluírem sobre os motivos de ser desgastante trabalhar com as meninas, além da 

percepção sobre a questão do tráfico no ordenamento do espaço e da percepção sobre a 

pessoalidade no respeito ao professor, alguns dos discursos também se fundamentam na 

problemática da naturalização da mulher: “menina gosta mesmo de fofoca”, “são mais 

temperamentais”, “é uma explosão hormonal”.  

Eu trabalho há 16 ano no sistema e nunca dei aula no masculino, nem tenho vontade! 

Eu sei é o que dizem, que eles são mais controlados, nós mulheres sabemos como as 

mulheres são uma explosão de hormônios.  Isso foi uma fala de uma pessoa de serviço 

social e ficou na minha cabeça, “Uma, explosão de hormônio multiplicado por 80, 90 

meninas, imagina?” (Professora Ana) 

Quem trabalha nos dois diz que as meninas são mais dissimuladas, armam mais, mas 

aqui é o que eu conheço e não quero mudar. Minha zona de conforto. (Professora Ana) 

 

A escola também é resignificada para as meninas: se antes a escola foi o lugar do 

fracasso, agora, dentro de uma instituição disciplinar, a escola é o lugar de maior liberdade e 

interação. Nem sempre elas reconhecem a escola como um lugar de produção de conhecimento, 

mas, sim, de sociabilidade. A escola é espaço da conquista, do afeto com o professor, da 

brincadeira, do lanche em maior proporção do que o sentido dado à nova oportunidade em 

estudar, ou de aprender a escrever, não que isto não seja significativo para elas, mas quando se 

vive trancada, o valor dado às horas fora das grades é mais sentido como um valor positivo que 

a percepção sobre o conhecimento desenvolvido no espaço escolar. 

“A escola daqui é melhor que lá de fora. A professora brinca com a gente, passa 

matéria, mas brinca.” (Leila) 

“Sinceramente, eu acho o ensino muito ruim, eles passam muito filme, aqui não tem 

muita estrutura. Tem uma menina que está no 1º ano e não sabe muita coisa... acho 

que vai da força de vontade de cada professor. Mas eu acho muito bonito o trabalho 

deles, de vir aqui de dar aula pra menina interna. Porque tem muita gente que julga a 

gente como bicho. (Carmem) 

 

Agora ta tendo um projeto ai de turismo sustentável. To achando muito legal isso, 

porque as meninas estão se unindo, elas não são muito disso. Eles trazem muitos 

projetos pra gente. (Carmem)” 

 

Algumas internas também criticaram a qualidade do ensino, pois, segundo elas, o ensino 

é fraco e aprendem pouco. Ainda que tenham apresentado algumas críticas ao nível do ensino 

oferecido, reconhecem que a escola possibilita a criação de laços de amizades, e os projetos 

trabalhados pelos professores apresentam novidades e contribuem no estímulo ao estudo. 
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Mesmo tendo apresentando críticas, elas reconhecem como positivo o fato dos professores 

visualizarem indivíduos dotados de capacidades, de valorizarem suas histórias de vida. 
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Análise conclusiva 

 

A primeira parte desta dissertação foi desenvolvida com propósito de apresentar os 

caminhos da pesquisa, desde as questões que me levaram a pesquisar a socioeducação até o 

momento da elaboração central da pesquisa. Este trabalho não foi resultado de 

desmembramentos de outros trabalhos de pesquisa, mas elaborado a partir da minha experiência 

neste mestrado. Desta forma, foi importante descrever o caminhar e a evolução do processo de 

pesquisar, assim como apresentar as molduras da instituição pesquisada e as jovens que 

participaram deste trabalho. 

A experiência de “cadeia” ou a experiência da socioeducação delas é marcada por um 

processo de reconfiguração da própria vida. Toda experiência de encarceramento é baseada em 

rompimentos à medida que desloca o indivíduo da sua rotina externa, contudo este rompimento 

da rotina não necessariamente significa uma mudança na posição social. Diferentemente do que 

foi observado na experiência cadeia delas, as jovens do PACGC, ao serem institucionalizadas, 

movimentam as relações afetivas e familiares na qual estavam inseridas, produzem formas de 

sociabilidade institucional diferenciadas das formas impostas pelas facções e ressignificam a 

instituição escolar. Dentro destes três recortes escolhidos para analisar a experiência de cadeia 

delas, observamos reconfigurações da vida a partir do movimento entre as posições sociais de 

mãe, filha, esposa, amiga, inimiga, neta, traficante, estudante. Os três capítulos analíticos desta 

dissertação foram construídos mediante as observações das continuidades e descontinuidades a 

partir do processo de encarceramento. 

O “segurar a cadeia” é uma forma nomear a experiência na instituição, o que inclui viver 

os desafios institucionais que as permitem viver o cárcere. Segundo minhas observações, 

existem relações que são mais fundamentais que outras neste processo. No primeiro capítulo 

desta segunda parte, analisei a importância da família para a manutenção da vida institucional: 

sem a família a cadeia é insustentável. A partir dos relatos das meninas, foi constatado que, ao 

falar de família, elas estão se referindo a um trânsito entre famílias, as famílias constituídas e 

as famílias de origem. A partir do aprisionamento, essas relações familiares se reconfiguram, e 

esta família constituída não pode ser levada para a instituição, uma vez que os filhos ainda são 

crianças, e seus maridos e amigos envolvidos no crime também não podem sustentar a relação 

na instituição. Desta forma, a família de origem é a principal relação que sustenta os fluxos 

necessários à sobrevivência das internas, do mesmo modo o vínculo com esta família as permite 

projetar a vida egressa. 
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No segundo capítulo, busquei analisar as relações que constituem a vida interna à 

instituição, e as particularidades que envolvem a “cadeia delas”. A institucionalização é 

consequência de uma atitude ou de envolvimento em atividades ilícitas, mas o envolvimento 

com o crime não quer dizer ausência de regras. As organizações criminosas constituem grupos 

que se orientam a partir de uma de uma regularidade de normas e de conduta. A partir dos 

relatos dos agentes e professores, nas unidades masculinas os jovens reproduzem as mesmas 

orientações que regulavam a vida externa, influenciados pelas facções, diferentemente do 

observado no campo, onde as meninas produzem novo ordenamento das relações, pautadas 

principalmente em novos laços de solidariedade que a facção não organiza. 

No terceiro capítulo, analiso o lugar ocupado pela escola ao longo do processo de 

institucionalização. A escola é um espaço paralelo ao Degase e, ao mesmo tempo inserida nele; 

desta forma, produz algumas relações de continuidades e descontinuidades com o Degase. O 

objetivo foi compreender os significados atribuídos a este espaço dentro da unidade, e o que foi 

percebido durante a pesquisa é que, neste momento da institucionalização, elas passam por um 

reencontro com a instituição escolar, pois muitas não estavam estudando ao serem internadas e 

voltam a assumir a posição de estudante. 

Ao analisar os significados atribuídos ao “segurar cadeia” busquei descrever, a partir 

dos relatos delas e também de outros sujeitos do campo, a forma como a experiência de 

institucionalização é produzida de forma singularizada, levando em consideração a idade, o 

gênero, a cidade, da mesma forma que pensar a institucionalização no PACGC é também 

contribuir para um debate mais amplo da socioeducação feminina. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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