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RESUMO 

  
Esse presente trabalho de conclusão de curso cujo o tema é: A carne mais barata do mercado 

é a minha carne negra: como se dá a educação de jovens infratores negros no centro de socio educação 

professora Marlene Henrique Alves, unidade de Campos dos Goytacazes. A partir do interesse em saber 

como é essa educação, nasce a necessidade de criação desse trabalho, onde o foco é entender porque os 

jovens negros são maioria nos regimes de liberdade privada e como se dá a educação nessa instituição, 

para isso farei um resgate da história do negro no Brasil. 

 

   

Palavras-Chave: educação; jovem infrator, racismo. 

 



9 
 

ABSTRACT 

  
This present work of conclusion of course whose theme is: The cheapest meat on the market is my black 

meat: how is the education of young black offenders in the center of socio education teacher Marlene 

Henrique Alves, unit of Campos dos Goytacazes. From the interest in knowing how this education is, 

the need arises to create this work, where the focus is to understand why the young blacks are majority 

in the regimes of private freedom and how the education in this institution is given for this I will make 

a rescue of the history of the Negro in Brazil. 

 

Key words: education; adolescent author of an infraction; private freedom.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa tratarei do tema relacionado à os chamados “Menores” Infratores que 

são crianças que tiveram sua infância roubada pelas drogas, tráfico, armas, roubos, furtos, 

homicídios, latrocínios e entre outros crimes previstos do Código Penal e com isso acabam 

tendo a sua liberdade podada. 

É notório que a privação de liberdade é o exclusivo e dificultosos meio de conversa 

entre o Estado e o condenado, tendo em vista que os outros meios não convencem a população 

de que são capazes de retribuir a culpa ou reparar os danos, sendo assim esse sacrifício da 

liberdade se torna um remédio o qual a sociedade se apoia para suprir o clamor desesperado ou 

a inquietação publica das vítimas. 

A privação de liberdade a qual esses jovens são subordinados, por conta de algum delito 

realizado, que pode estar relacionado a conjuntura do meio social: carência familiar, pouca 

escolaridade, desigualdades sociais, famílias vindas de meio rural. Esses jovens pensando 

encontrar melhores condições nas grandes cidades, dão de cara com uma realidade 

completamente estranha. 

 Com o objetivo específico de procurar entender como é a educação nas unidade do 

Degase para Adolescente em conflito com a lei, abordarei como se dá a educação dos jovens 

infratores negros no Centro de socioeducação de Campos Dos Goytacazes no Norte 

Fluminense, como se dá formação intelectual desses jovens que tiveram sua liberdade podada, 

ou estão com liberdade assistida por conta de algum delito cometido. 

O Degase foi 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. 

Será que os docentes estão preparados para receber esses alunos? Existe um profissional 

especializado para trabalhar com esses jovens? A educação é fundamental para o sistema 

socioeducativo dar certo, e com isso fez-se necessário entender melhor como se dá essa 

educação. 

Pesquisei um grupo de adolescente em conflito com a lei para entender como se dá a 

educação dos mesmos dentro do Degasi  (Cense), o Centro de Socio educação que está 

localizado na localidade de Itereré, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Em seguida, 

com o objetivo geral de Identificar o perfil dos jovens que conflituam a lei; demonstrar como 

os programas sociais ou a falta deles influenciam na vida desses jovens, verificar se as 
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autoridades competentes estão cumprindo com o dever de assegurar os direitos e garantias de 

crianças e adolescentes de acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, lei que estabelece 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O presente trabalho realizarse-a com base em  na metodologia qualitativa, mas 

perpassando também pela metodologia quantitativa, ous seja, fazendo levantamento de dados, 

por meio de arquivos científicos envolvendo o tema, com uma sistematização de coleta de dados 

feitas através de relatos impíricos e entrevistas. 

O desenvolvimento será feito com a orientação do professor Dr. Júlio César M. da S. 

Pereira, através de entrevistas dentro da instituição envolvida o DEGASE- Departamento Geral 

de Ações Socio Educativas, unidade em Campos Dos Goytacazes no norte fluminense. 

O assunto, como enfoca o títutlo,  (Medidas socioeducativas e a ressocialização do 

jovem infrator) faz-se com um enfoque investigativo. Verifiquei se existia alguma lacuna no 

que se refere a melhoria contínua dos programas de inclusão do menor infrator dentro da 

sociedade. Um dos aspectos verificados dos quais existem projetos tem forte atuação é da 

medida de liberdade assistida. 

Descrevendo um pouco de cada capítulo, no capítulo I abordarei sobre o resgate da 

história da infância brasileira desde o período escravocrata até hoje no século XXI; logo após 

no capítulo II, entrarei no assunto sobre as medidas socioeducativas, educação e como é o olhar 

da sociedade em cima desse jovem socio educando; já o capítulo III é uma abordagem, sobre o 

Centro de Socio educação de Campos dos Goytacazes com relatos empíricos de ex-

funcionário e entrevistas. Finalmente, talvez seja preciso ressaltar que, todo o trabalho é 

perpassado por letras de músicas que cada vez mais aguçavam a minha mente, suscitando-me 

novas questões que foram fundamentais na elaboração deste trabalho. Comecemos então com 

Racistas Otários, dos Racionais: 

[...] 

“Justiça 

Em nome disse eles são pagos 

Mas a noção que se tem 

É limitada e eu sei 

Que a lei 

É implacável com os oprimidos 

Tornam bandidos os que eram pessoas de bem 

Pois já é tão claro que é mais fácil dizer 

Que eles são os certos e o culpado é você 

Se existe ou não a culpa 

Ninguém se preocupa 

Pois em todo caso haverá sempre uma desculpa 
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O abuso é demais 

Pra eles tanto faz 

Não passará de simples fotos nos jornais 

Pois gente negra e carente 

Não muito influente 

E pouco frequente nas colunas sociais 

Então eu digo meu rapaz 

Esteja constante ou abrirão o seu bolso 

E jogarão um flagrante num presídio qualquer 

Será um irmão a mais 

Racistas otários nos deixem em paz 

[...] 

Até parece que nem somos nós os prejudicados 

Enquanto você sossegado foge da questão 

Eles circulam na rua com uma descrição 

Que é parecida com a sua 

Cabelo cor e feição 

Será que eles veem em nós um marginal padrão 

50 anos agora se completam 

Da lei antirracismo na constituição 

Infalível na teoria 

Inútil no dia a dia 

Então que fodam-se eles com sua demagogia 

No meu pais o preconceito é eficaz 

Te cumprimentam na frente 

E te dão um tiro por trás 

O Brasil é um país de clima tropical 

Onde as raças se misturam naturalmente 

E não há preconceito racial. Ha, ha 

Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos 

O preconceito e o desprezo ainda são iguais 

Nós somos negros também temos nossos ideais 

Racistas otários nos deixem em paz” 

 (Racistas Otários, Racionais MC's 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=racistas+otários+racionais+mc%27s&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTNqjArL85T4tLP1TcwzDEyz8rWUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC4BALKwK8hAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBrquv2OPeAhWLkZAKHcDQDrkQmxMoATACegQIBhAK
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1 Capítulo I - Apanhado histórico da infância 

 

Fazer o resgate da história da criança brasileira e enxergar um passado que se intui, mas 

que se prefere ignorar, com muitas tragédias anônimas que sofreram milhares de meninos e 

meninas. Com muitos abandonos de bebês, venda de crianças escravas que eram arrancadas de 

seus pais, muitas crianças que moraram em instituições que, no melhor dos casos, significavam 

mera sobrevivência, além das violências cotidianas que não excluem os abusos sexuais, as 

doenças, queimaduras e fraturas que sofriam no trabalho escravo ou operário e que foram 

situações horríveis que as crianças foram submetidas e que empurraram por mais de três séculos 

a história da infância no Brasil. 

 Na história da infância as crianças negras são as que sofrem mais até hoje, tiveram 

seus corpos escravizados, eram abandonados em instituições para “órfãos e expostos” onde 

passavam por grandes violências psicológicas e físicas. 

Qual seria a condição moral ou os sentimentos humanos dessas numerosas 

pessoas que deliberadamente contribuem para expor a vida das crianças? Uma 

circunstância peculiar ligada a esse estado de coisas é o fato alegado de que 

muitos dos expostos são produtos das mulheres escravas, cujos senhores, não 

desejando os aborrecimentos e as despesas da manutenção das crianças, ou 

desejando os serviços das mães, como amas-de-leite, exigem que as crianças 

sejam enviadas à Enjeitaria1 onde, se conseguem sobreviver, serão livres. Um 

grande edifício para a acomodação dos expostos está sendo construído no 

Largo da Lapa [Rio de Janeiro] (Kidder & Fletcher, 1853, I, p.129). 
 

Deste modo, tratamos neste capítulo sobre a história da criança pobre: Começando 

com os Jesuítas ou “soldados de cristo”, como eram chamados os padres da Companhia de 

Jesus, que eram os responsáveis pela conversão das crianças ameríndias em futuros súditos 

dóceis do Estado português. Tem se também os Senhores Escravocratas, esses que mesmo 

depois da Lei do Ventre Livre, continuavam fazendo uso da exploração da mão de obra infantil, 

pois os mesmos tinham a escolha de manter as crianças “até os 14 anos, podendo, então, 

                                                           
1Não é de hoje que crianças são abandonadas, porém até o século XIX o termo “criança abandonada” 

não existia, elas eram conhecidas como “enjeitadas” ou “expostas”. O abandono infantil persegue a 

humanidade desde tempos remotos, porém foi somente na Idade Média que a situação começou a ser 

tratada com mais seriedade. Naquela época a Europa havia passado por diversos períodos de fome, 

pobreza e sucumbiu à Peste Negra entre os séculos XIII e XIV. Tais fatores levaram a população a 

abandonar seus filhos nas ruas e, em algumas situações, até a cometer infanticídios (homicídio do filho 

pela própria mãe durante seu estado puerperal). Esse estado de calamidade forçou a Igreja e as 

monarquias a criarem práticas de assistências às crianças expostas. Dessa forma, no século XIII foi 

iniciado o recolhimento de crianças abandonadas e estas foram entregues às Casas de Misericórdia, onde 

ficavam também os doentes, mendigos e loucos. Fonte: http://www.museudeimagens.com.br/roda-dos-

enjeitados/ . 
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ressarcir-se dos seus gastos com ela [a criança], seja mediante seu trabalho gratuito até os 21 

anos, seja entregando-a ao Estado, mediante indenização” (RIZZINI, Irene; PILOTTI, 

Francisco 2009 p. 18). Passando pelas Câmaras Municipais e da Santa Casa de Misericórdia, 

que desde 1521 ficavam responsáveis por cuidar das crianças abandonadas, isso se estendeu até 

a abertura da Roda dos Expostos. 

Logo após, os  Asilos também foram grandes locais de enclausuramento da infância e 

adolescência desvalida, sobretudo no século XIX, destinado à fornecer uma educação industrial 

voltada para os meninos e educação doméstica para as meninas, assim estariam preparando-os 

para ocuparem seus lugares na sociedade, agregando nas crianças e adolescentes um sentimento 

de amor ao trabalho e também umas conveniente educação moral, da mesma forma como fixava 

o regulamento do Abrigo de Menores2, datado de 1924.   

Cabe frisar que só nos anos 80 o conjunto de internato com o intuito de atender à infância e 

adolescência pobre começa a ser pensado e questionado no Brasil, pois se apresentava como 

um ato custoso aos cofres públicos, tido como ineficaz e injusto, assim gerando o chamado 

“menor institucionalizado”, os quais mostravam um grande bloqueio de inserção social por 

conta de anos de condicionamento à vida institucional. 

No o século XX, surgem em cena, com toda a força, os higienistas e filantropos, levantando a 

bandeira da necessidade indiscutível das normas higiênicas e da importância dos médicos nas 

instituições. Esse foi um tempo que, de início, foi marcado pela diferenciação entre filantropia 

e caridade. No entanto que com o percorrer dos anos, ajustaram os seus discursos e superaram 

os conflitos, tendo em vista que ambas tinham o mesmo objetivo que era á preservação da 

ordem social. 

Surgem no cenário brasileiro os reformatórios e casas de correção, ou seja, as crianças pobres 

agora irão parar nas mãos dos tribunais, onde na transição do século XIX para o XX nasce a 

ideia de um “novo direito”, embasado em uma justiça que “revelasse a reeducação, em 

                                                           
2 DOS FINS DO ABRIGO 
    Art. 1º O Abrigo de Menores é destinado a receber em deposito, até que tenham conveniente destino, os menores 

postos á disposição do juiz de menores, nos termos do art. 62 do decreto n. 16.272, de 20 de dezembro de 1923. 

    Art. 2º O Abrigo compõe-se de duas divisões, masculina e feminina, ambas sub-divididas em secções de 

abandonados e delinqüentes. 

    Art. 3º Os menores serão distribuidos em turmas, conforme o motivo do recolhimento, a idade e o grau de 

perversão. 

    § 1º Nenhuma turma se comporá de mais de 30 menores . 

    § 2º Os menores de 8 a 14 annos não poderão fazer parte de turma de menores de 14 a 18 anos. 

Fonte: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16444-2-abril-1924-505448-

publicacaooriginal-1-pe.html 
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detrimento a punição”.  Como um sinal de inovações em possibilidades de formação do homem, 

a começar da criança e com isso as leis do Código de Menores viabilizaram a abertura das 

“escolas de reforma”, com o contexto desse cenário, o alastramento dos “tribunais para menores 

irradiou-se por todas as partes, ao longo deste século”.  

Agora a infância e adolescência são assunto da segurança nacional, onde é responsabilidade da 

polícia “limpar as ruas” levando as pessoas tidas como indesejadas a sociedade, para delegacias 

específicas para receber menores, onde ficavam encarcerados aguardando um encaminhamento 

judicial, essa prática durou até a década de 80, quando foi contestada pelo advento da nova 

legislação. 

A figura da criança e adolescente como trabalhadores e o absorvimento destes pelas empresas 

ocorrem em meados do século XIX, apesar de ir contra o Código de Menores (1927), o qual 

definia que o início do trabalho seria aos 12 anos de idade. Com essa situação, o governo inicia 

a implementação de escolas “técnicas” de Ensino Profissionalizante, mas o fato é que quem 

realmente toma a frente dessa função são os empresários que se beneficiariam em especial no 

início dos anos 40 com a inauguração do SENAI e do SENAC.  

Desta forma em meio a todos esses mecanismos para controlar a infância e adolescência dos 

pobres, a família é vista como a qual não está preparada a cuidar da sua prole, criam mitos e 

forjam fatos para tornar verídico uma tal incompetência das famílias pobres em criarem seus 

filhos, isso torna claro uma intervenção violenta do Estado, instituindo a si próprio  “o poder de 

suspender, retirar e restituir o Pátrio Poder, sempre que julgassem uma família inadequada para 

uma criança” (RIZZINI;PILOTTI, 2009,p. 25). 

Na lei os acontecimentos demarcados como abandono, dentre alguns pode-se citar, a não 

moradia adequada as necessidades de criação de uma criança/adolescente, o não contar com 

meio de subsistência, estar desempregado ou empregado em trabalhos contrários à moral e aos 

bons costumes, o mendigar, essas serviam somente para os pobres, o que encaminhou a 

implantação de uma política materno-infantil no governo Vargas, uma política totalmente 

pactuada na visão da formação do trabalhador como “capital humano” do país, o que exigia um 

bom preparo profissional e, acima de tudo, a aprendizagem do respeito à hierarquia pela 

educação moral.  

Ainda com o a assistência das crianças e adolescentes pobres nas mãos do Estado, com o início 

em 1941 torna-se responsabilidade do Serviço de Assistência ao Menor (SAM),o qual fez um grande 

estreitamento entre as relações público privado, gerando um grande clientelismo marcado por 
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corrupções, e com isso mais uma vez as crianças e adolescentes ficaram sob a tutela de 

Segurança Nacional e as Forças Armadas assumem a questão da assistência à infância em 1964.  

Era de competência do governo militar a intervenção e normalização da sociedade, e com isso 

haveria uma imposição de “velar para que a massa crescente de menores abandonados não viesse a 

transformar-se em presa fácil de consumismo e das drogas, associados no empreendimento de 

desmoralização e submissão nacional” (RIZZINI &. PILOTTI, 2011, P.27). 

A frente disso estava a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e a Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). Esses setores foram criados nesse período. 

Mantiveram e aprimoraram um modelo carcerário e repressivo do início da década passada, o 

qual só entrou em crise quando os militares deram lugar aos primeiros governos democráticos. 

Com um novo código de menores (1979) o menor em condições de risco passa a ter visibilidade 

com o começar dos anos 80, de modo que, o acumulo de poder e decisão dos juízes em relação 

aos destinos dos menores acabam. “As formas garantidas dos direitos sobretudo de defesa do 

indivíduo, consideradas arbitrárias e inaceitáveis fora de um regime ditatorial, não sobrevivem à abertura 

política dos anos 80.” (RIZZINI &. PILOTTI, 2011, p.28). 

Agora nas mãos da sociedade civil, as crianças passam a ser sujeitos de direitos, se deparando 

com estatísticas da sociedade que evidenciavam uma realidade apavorante, trazendo à tona 

cerca de 30 milhões de crianças abandonadas e marginalizadas. É nesse período que novos 

atores políticos entram em cena. Os movimentos sociais com um processo de reivindicação 

visando os direitos de cidadania pra as crianças e adolescentes obtiveram êxito e escreveram na 

Constituição Federal de 1988, que está representado no artigo 227, a absoluta prioridade para 

esses sujeitos de pouca idade sim, mas não menores, protegendo-os de qualquer forma de abuso.  

Dois anos depois, com o efeito de um novo paradigma jurídico, político e administrativo, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) vem reiterar essa defesa, considerando o 

atendimento a esses sujeitos como parte integrante das políticas sociais, muito embora, ainda 

nos dias atuais sua aceitação está longe de ser uma unanimidade. Com o ECA nascem os 

Conselhos Municipais de Direito (CMDCA) e Tutelares (CT), e esses trazem a necessidade de 

revisão de princípios relativos às políticas de assistência, visando superar as precariedades as 

quais ao decorrer de nossa história vem obstruindo qualquer tentativa de acolhimento de 

qualidade às crianças, aos adolescentes e suas famílias. 

É nesse sentido, enfim que o século XXI anuncia que as crianças e os adolescentes tem seus 

direitos legalmente reconhecidos. Porém, isso não indica que esses direitos realmente virem 
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práticas sociais tendo em vista que uma história repleta de não-reconhecimento e não-aceitação 

das diferenças não se apaga com o simples ato de promulgação de uma Lei, ainda mais quando 

já tivemos leis como a Lei do ventre livre. 

 

 

  

1.1 Lei do Ventre Livre   
 

No processo de exploração e dominação dos corpos negros as crianças foram separadas 

de seus pais com a lei do Ventre Livre também conhecida como “Lei Rio Branco” a qual é 

considerada a primeira lei abolicionista do Brasil, foi apresentada pelo Visconde de Rio Branco 

1819-1880 que era do Partido Conservador, promulgada em 28 de setembro de 1871, assinada 

pela Princesa Isabel, onde eram livres todos os filhos de escravas que nascessem a partir dessa 

lei, mas que liberdade seria essa onde uma criança é livre, porém sua mãe não, e muitas crianças 

acabavam ficando aos cuidados dos senhores e assim os mesmos faziam uso da mão de obra 

dessas crianças “livres”. 

LEI n.º 2040 de 28.09.1871. 

Art. 1o: Os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a 

data desta lei, serão considerados de condição livre. 

§1o: Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos 

senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até 

a idade de oito anos completos (BRASIL, 1871). 
 

Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, ou de 

receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a 

idade de 21 anos completos, no primeiro caso o governo receberá o menor, e lhe dará 

destino, em conformidade da presente lei. A indenização pecuniária acima fixada será paga 

em títulos de renda com o juro anual de 6%, os quais se considerarão extintos no fim de 

trinta anos. 

A declaração do senhor deverá ser feita dentro de trinta dias, a contar daquele em 

que o menor chegar à idade de oito anos e, se a não fizer então, ficará entendido que opta 

pelo arbítrio de utilizar-se dos serviços do mesmo menor. 

Mesmo que os representantes do país na época tenham concordado com a Lei do 

Ventre Livre, isso não quer dizer que eles eram “bonzinhos” e queriam o melhor para a 

população negra. Na verdade, essa lei foi uma reação às pressões feitas pela Inglaterra, pois 
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desde o início do século XIX fizeram de tudo para fazer o Brasil abolir a escravatura, para assim 

conseguir vender os seus produtos industrializados aos trabalhadores negros. 

 

Durante mais de três séculos de escravidão as crianças negras passaram por grandes 

sofrimentos e só em 13 de maio de 1888, uma lei imperial, a chamada leia áurea, que traria no 

papel o fim da escravidão. Porém não trouxe condições para que toda a população negra pudesse 

se inserir de forma digna na sociedade, e assim mais uma vez os negros estavam 

desestabilizados, sem nenhuma lei que os amparassem. 

No entanto a abolição no Brasil passa longe de ter sido uma benevolência da 

monarquia. Esse acontecimento se deu por diversos fatores, sendo um deles o avanço e 

crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, a qual a força não podia mais ser 

contida. Houve muita luta e resistência, com manifestações artísticas , fugas em massa de 

escravos, mortes. E no pós-libertação a luta continuava com o intuito de que fossem criadas 

políticas que dessem indenizações aos escravizados e destinassem terras a eles, porém isso 

nunca aconteceu. 

 

“O negro mora em palafita 

Não é culpa dele, não senhor 

A culpa é da abolição 

Que veio e não o libertou” (PJ E RAIZ). 

 

 

 

 

 

1.2 Conceitos de Infância 

 

Os pais brasileiros vivem com as crianças ao redor e as estragam a mais 

não poder. Uma criança brasileira é pior que um mosquito tonto. As casas 

brasileiras não têm quarto para elas e, como se considera cruel pôr as 

queridinhas na cama durante o dia, tem-se o prazer de sua companhia sem 

intervalos” (EDGECUMBE,1886, p. 47). 
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“A fascinação pelos anos da infância, um fenômeno relativamente recente” (HEYWOOD, 

2004, p.13). 

Sabemos que a inocência infantil é uma invenção da modernidade. O ideal 

rousseauista de que a cria humana seria naturalmente boa e sem pecados 

foi desmentida cem anos depois pela psicanálise (KEL, 2008.p39). 

isso fez com que o conceito de infância passasse por alterações expressivas ao longo da 

história. Entender o que foram esses conceitos, fazendo análises a infância do ponto de vista 

histórico, pode nos mostrar muito sobre a sua atual situação. Bom, até o século XII, todas 

as condições de higiene e saúde eram muito precárias, e isso fazia com que o índice de 

mortalidade infantil fosse muito alto.  

Pode-se apresentar um argumento contundente para demonstrar que a 

suposta indiferença com relação à infância nos períodos medieval e 

moderno resultou em uma postura insensível com relação à criação de 

filhos. Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso 

assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito 

tempo ou esforço em um “pobre animal suspirante”, que tinha tantas 

probabilidades de morrer com pouca idade. (HEYWOOD, 2004, p.87) 

Segundo Ariès (1981), o conceito de infância como consideramos hoje era 

considerado inexistente na Idade Média. A ela não se tinha um tratamento específico ligado 

à consciência infantil, da infância e as suas particularidades que a tornasse diferente dos 

adultos. Logo que a criança não dependesse mais da mãe ou da ama ela já era inserida na 

sociedade dos adultos e tratada como um deles e assim participava de jogos, de afazeres 

domésticos ou trabalhava como aprendizes. As roupas por sua vez, eram incômodas e 

similares à do adulto essas vestimentas não possibilizavam a criança à liberdade de 

movimento, sem ter o prazer em correr, sujar-se, subir em árvores, podando de tudo aquilo 

que faz parte do mundo infantil descaracterizando-a daquilo que realmente é. 

Eram tratadas como adultos em miniatura, não havia nada especifico para crianças, 

nem médicos, livros, as roupas eram as mesmas para crianças e adultos, não se pensava em 

nada diferenciado, o que era para adultos era para criança. Nessa época havia um alto índice de 

mortalidade infantil, pois em meio a lugares sem saneamento básicos e as crianças sem ter o 

cuidado específico que precisavam eram pouco as que vingam naquele cenário. As crianças só 

passavam a ser consideradas como parte da família quando conseguiam sobreviver a essa fase. 

“A infância tal como a concebemos hoje era uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar na 

lembrança, no caso da criança morta, não se considerava, que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse 

digna de lembrança (ARIÈS, 1981, p 21).” 

As crianças não tinham nenhuma liberdade infantil, nem as suas roupas não as 

deixavam à vontade para correr ou brincar, seus comportamentos eram iguais aos dos adultos a 
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vida era relativamente igual para todas as idades. A criança precisa de liberdade para viver e 

aproveitar cada fase da sua vida, em seu devido tempo e não ser considerada um adulto em miniatura. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 

A primeira expressão concreta do interesse pelo real reconhecimento dos direitos 

da criança e do adolescente surgiu em 1924, em Genebra, com o advento da primeira 

Declaração Universal relativa aos direitos do “menor”. Esta anunciou a premência de uma 

exclusiva atenção à criança e ao adolescente, por parte de todos, antes mesmo de seu 

nascimento. 

No decorrer dos séculos houve uma transformação de criança e infância. Na idade 

medieval esses conceitos eram inexistentes, já na idade moderna fora emergindo esses 

conceitos, onde as crianças possuem um espaço como ser social. Essa visão de infância como 

um período certo e específico onde todos iram passar é uma construção bem recente algo 

inexistente antes do século XVI. 

A falta de uma história da infância e seu registro historiográfico tardio são 

um indício da incapacidade por parte do adulto de ver a criança em sua 

perspectiva histórica. Somente nos últimos anos o campo historiográfico 

rompeu com as rígidas regras da investigação tradicional, institucional e 

política, para abordar temas e problemas vinculados à história social 

(ARIÈS, 1973). 
 

                                    

1.3 Crianças E Jovens Negros No Brasil 

 

[...] O ventre materno é que os faz livres ou escravos. (ARIÈS, 1973, p.134). 

As crianças negras no Brasil, sofreram e sofrem até hoje, toda a história dessas crianças 

é marcada por grandes tragédias, desde os navios negreiros até os camburões, com algumas 

pausas para racismo, discriminação e mortes. 

Tem seu local de origem sua cultura manchada e resumida a termos pejorativos onde 

a África é tida apenas como a terra da macumba, do tambor, da capoeira ou, como o lugar onde 

se buscavam os escravos, o cenário da expansão colonial. 

Ações repletas de um ideal elitista muito distante do reconhecimento das inúmeras 

contribuições da África para nossa história são como se fosse algo a parte, dentro de uma ótica 

da “luta dos dominados”, cabendo aos afrodescendentes exercerem o papel de oprimidos, 

explorados e, mesmo quando rebeldes, derrotados. 

Torna-se fácil compreender que tudo isso contribui para uma construção de uma vida 

social nenhum pouco boa ou sadia para as crianças negras, para além disso as marcações como 
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ideal, padrão de beleza é que lhe é passado é o ideal branco, sempre reforçado nas mídias, 

fazendo assim com que as crianças negras depreciem seus traços físicos e cor de pele. 

A todo momento as crianças negras tem sua etnia3 rejeitada, no sistema escolar quando 

se tem as datas comemorativas. Como exemplo, Dia Das Mães em geral todas famílias 

ilustradas são brancas, até na hora da leitura, as histórias infantis como a Branca de Neve e os 

Sete Anões, onde a personagem principal é branca, pois são contos de matriz europeia 

É assim em muitas outras atividades que a escola propõe, onde a criança negra não 

consegue se reconhecer nas mesmas. Existe uma enorme ausência da figura do negro no 

contexto escolar. Sobre a representatividade4, é fácil perceber que a nossa sociedade segue um 

padrão eurocêntrico, como se fosse o único e o correto a seguir, as vezes até de forma 

involuntária. Em todos os âmbitos da sociedade, as mídias reforçam cada vez mais esses papeis, 

pois vemos sempre com os velhos clichês, como o da empregada doméstica, o motorista ou o 

menino de rua, e ai muitas pessoas pensam que serve para denunciar a desigualdade racial 

brasileira, mas é muito pelo contrário servem para reforçá-las cada vez mais, como explica 

Araújo 2000:  

O Estado-nação no Brasil estabeleceu como referência para a cultura massiva 

os atributos da cultura branca europeia, desestruturando e ao mesmo tempo 

absorvendo das culturas negras e indígenas o tempero para a aclimatização e 

melhor aceitação da cultura hegemônica.[...] o surgimento da televisão no 

Brasil, nos anos 50, veio reforçar esse papel das mídias já existentes na 

organização de uma identidade nacional, transformando também elementos 

culturais dos não-hegemônicos, negros e índios, em características marcantes 

da identidade nacional brasileira e ampliando as dificuldades de se definir o 

que é o negro no pais. (ARAUJO, 2000, p.34) 

 

A forma de como as crianças negras tem atribuições negativas, fazem com que elas 

internalizem essas atribuições na sua mente, fazendo com que as mesmas tenham uma visão de 

si muito depreciativa, levando as a terem um baixo autoestima e a auto exclusão. Dessa forma 

o processo de construção de identidade dessas crianças pode ficar comprometidos, por conta 

das ideias que desvalorizam suas características étnicas. No Referencial Curricular Nacional de 

Educação Infantil (1998, p. 30) diz que: 

 A autoestima que a criança aos poucos desenvolve é, em grande parte, 

interiorização da estima que se tem por ela e da confiança da qual é alvo. Disso 

                                                           
3 Etnia ou grupo étnico, divide uma uniformidade cultural com as mesmas tradições, conhecimentos, técnicas, 

habilidades, língua e comportamento. Importante frisar que etnia e raça não são sinônimos, raça é um conceito 

socialmente construído de que existiriam diferenças biológicas entre as etnias. Fonte: 

http://queseculoestamos.blogspot.com/2017/02/voce-sabe-qual-sua-etnia.html 
4 Representatividade vem do ato de se sentir representado, por alguém ou movimento mais influente, geralmente 

nas grandes mídias. Fonte: https://medium.com/@fariasjordao/a-falta-de-representatividade-negra-usos-sentidos-

e-efeitos-na-sociedade-brasileira-16f89770927b 
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resulta a necessidade de o adulto confiar e acreditar na capacidade de todas as 

crianças com as quais trabalha. (Referencial Curricular Nacional de 

Educação Infantil.) 

 

Um ditado popular diz que o negro já nasce com um “p” na testa que significa 

“pesado”, É fácil perceber que ainda hoje, o fato de uma criança nascer negra tende a fada-la a 

vulnerabilidade de insucessos na vida, Antes, havia a legitimação da discriminação por conta 

do comércio de negros e do tráfico negreiro, com o respaldo do igreja católica, onde diziam que 

preto não possuía  alma e muito menos beleza interior. Um fato é que o preconceito e 

discriminação racial acontecem nos mais diversos setores da nossa sociedade, um desses é o 

espaço escolar. Logo, o local que tem o papel de incentivar e promover a inclusão de todos os 

indivíduos se tornou um local de reprodução de preconceitos. Segundo Rodrigues, (2003 p.2:) 

 

A escola, dentro da sociedade, tem o papel de combater o preconceito, 

preocupando-se em não reproduzir estereótipos que rotulem para desqualificar 

grupos raciais e étnicos, sendo um espaço democrático onde todos possam ser 

iguais tendo os mesmos direitos. Contudo, a escola vêm legitimando a 

exclusão racial e, sutilmente violentando e destruindo sonhos, oportunidades 

de muitas crianças. 
 

É evidente que os negros hoje em dia são rotulados no pensamento social como pessoas 

inferiores, pois são marcados e sofrem com grandes traços da representatividade da figura do 

negro ao longo das décadas. 

Ao longo de suas vidas desde crianças até a velhice os negros têm muitos de seus 

direitos podados. Quando crianças muitos perdem seu direito de brincar pois começam a 

trabalhar muito cedo, quando jovens perdem o desejo pela escola pois muitas das vezes a mesma 

exclui esses alunos e eles acabam perdendo o interesse, quando adultos percebem que seus 

sonhos foram roubados ou nem poderão existir, por conta de motivos como a enorme a 

desigualdade racial no Brasil. 

 

 

1.4 A desigualdade racial no Brasil 

 

O Brasil é um país que foi colonizado com o fim de exploração e retirada dos recursos 

naturais (minerais e vegetais) que se tinham disponíveis em nosso território. No princípio de 

todo desenvolvimento e exploração do território, não se pensava em nenhum planejamento para 

melhorias no país, ou nas condições dos que viviam aqui. Segundo Prado Júnior (2004), “a ideia 
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de povoar não ocorre inicialmente a nenhum. É o comércio que os interessa, e daí o relativo 

desprezo por este território primitivo e vazio que é a América” (p. 23). Ainda de acordo com o 

mesmo autor, até mesmo o processo de ocupação do território acontecia para suprir os interesses 

do mercado externo. Toda produção se dava de acordo com a demanda e necessidade do Estado, 

com a exploração do território cada vez maior em locais desconhecidos, para achar terras férteis. 

A mão de obra que existia era explorada e migrava de acordo com o planejamento que 

para eles era estranho num primeiro momento. “A concentração fundiária foi decorrente da 

estrutura produtiva baseada na exploração de cana-de-açúcar voltada para a demanda externa” 

(COSTA, 2005, p. 180). 

O modo de desenvolvimento do Brasil, foi precário e imensamente desigual, visava 

apenas o enriquecimento de quem comandava. Assim com a desigualdade vinha na bagagem a 

pobreza a qual se fazia presente em todo desdobrar da história, e vai se agravando e se 

apresentando com novas roupagens, com o início do processo de industrialização e com a 

consolidação do capitalismo. 

Com muitos fatores estruturais como: falta de um processo de reforma agrária, a 

inexistência de mecanismos de distribuição de renda com uma estrutura tributária progressiva, 

ausência de políticas sociais básicas, assim fica claro de entendermos que a pobreza é gerada 

pelos próprios homens, e a nossa realidade de hoje é consequência de façanhas recorrentes em 

situações concretas. Tudo era incerto, não havia nenhum destino traçado, é fato que o passado 

tem seu peso no presente. 

“O branco inventou que o negro 

Quando não suja na entrada 

Vai sujar na saída, ê 

Imagina só 

Vai sujar na saída, ê 

Imagina só 

Que mentira danada, ê 

Na verdade, a mão escrava 

Passava a vida limpando 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o negro penava, ê 

Mesmo depois de abolida a escravidão 

Negra é a mão 

De quem faz a limpeza 

Lavando a roupa encardida, esfregando o chão 
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Negra é a mão 

É a mão da pureza 

Negra é a vida consumida ao pé do fogão 

Negra é a mão 

Nos preparando a mesa 

Limpando as manchas do mundo com água e sabão 

Negra é a mão 

De imaculada nobreza 

Na verdade a mão escrava 

Passava a vida limpando 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

Eta branco sujão”. (Gilberto Gil 1984) 

 

 O Brasil se fundou em cima de muito sofrimento, exploração sobre o signo da 

desigualdade, injustiça e exclusão com direito a: capitanias hereditárias, sesmarias, latifúndio, 

Lei de Terras de 1850 a qual (proibia o acesso à terra por aqueles que não detinham grandes 

quantias de dinheiro), escravidão, genocídio de índios e negros, importação subsidiada de 

trabalhadores europeus miseráveis, autoritarismo, ideologia antipopular e racista das elites 

nacionais. “Não havia nenhuma preocupação com a democracia social, econômica e política. 

Toda resistência ao reconhecimento de direitos individuais e coletivos” (Garcia, 2003, p. 9). 

É fatal a desigualdade racial no Brasil, isso mostra de modo claro no que se refere à 

violência letal e as políticas de segurança. O jovem negro é a principal vítima de homicídios, 

especialmente os homens pois muita das vezes são os mais vulneráveis a violência do que os 

jovens brancos. Os negros também são as maiores vítimas dos policias e são em maior número 

na população carcerária. 

Segundo o Atlas da Violência 2018: 

 
 “Uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte 

concentração de homicídios na população negra. Quando calculadas dentro de 

grupos populacionais de negros (pretos e pardos) e não negros (brancos, 

amarelos e indígenas), as taxas de homicídio revelam a magnitude da 

desigualdade. É como se, em relação à violência letal, negros e não negros 

vivessem em países completamente distintos. 

Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi duas vezes e meia 

superior à de não negros (16,0% contra 40,2%). Em um período de uma 

década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No 

mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%. Cabe 

também expor que a taxa de homicídios de mulheres negras foi 71% superior 

à de mulheres não negras. 

Ainda segundo o Atlas da Violência 2018 “Os dados trazidos pelo Atlas da 
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Violência 2018 vêm complementar e atualizar o cenário de desigualdade racial 

em termos de violência letal no Brasil já descrito por outras publicações. 

 É o caso do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, ano base 2015, 

que demonstrou que o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio no 

Brasil é 2,7 vezes maior que o de um jovem branco. 

 Já o Anuário Brasileiro de Segurança Pública analisou 5.896 boletins de 

ocorrência de mortes decorrentes de intervenções policiais entre 2015 e 2016, 

o que representa 78% do universo das mortes no período, e, ao descontar as 

vítimas cuja informação de raça/cor não estava disponível, identificou que 

76,2% das vítimas de atuação da polícia são negras.” 

 

“Cada negro que for 

Mais um negro virá 

Para lutar 

Com sangue ou não 

Com uma canção 

Também se luta irmão 

Ouvir minha voz 

Oh Yes! 

Lutar por nós[...]” 

(Wilson Simonal,1967). 

 

Tendo em vista o que foi exposto a cima, essas altas taxas de homicídio da juventude 

negra, do povo preto torna-se claro que temos que nos alertar sobre a importância de ações 

imediatas em uma rede de enfrentamentos e estratégias para a proteção de direitos desse grupo 

social. 

  Esse genocídio dos jovens negros e pobres é o reflexo de uma seletividade penal, 

onde os maiores encarcerados são negros, aonde se cria uma triagem para que esse povo tenha 

sua liberdade podada, fazendo uso de respaldos jurídicos, psicológicos, sociais, culturais, 

econômicos e históricos. Segundo Wacquant, (2003) selecionar penalmente é repartir por 

segmentos e por características os grupos sociais e hierarquizá-los em escalas de merecimento 

da vida e da garantia de direitos. 

Batista (2003) ressalta que o olhar que seleciona não é neutro; ao contrário, é racista, 

moralista, segrega, discrimina, torna subalterno, desvaloriza e controla. 

 O racismo faz aumentar a vitimização violenta das populações negras por 

dois canais, um indireto e o outro direto. O canal indireto está associado à pior 

condição socioeconômica dos afrodescendentes, que deriva não apenas de um 

processo de persistência na transmissão intergeracional do baixo nível capital 

humano, que seguiu como um legado da escravidão, mas por consequência 

dos efeitos culturais da ideologia do racismo no mercado de trabalho para 

negros. Se, do ponto de vista da demanda por trabalho, o racismo bloqueia o 

acesso a oportunidades e interdita o crescimento profissional, efeitos 
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igualmente maléficos podem ocorrer pelo lado da oferta de trabalho 

(Cerqueira & Moura, 2013, p. 13). 
 

Não vai ser sem enfrentamentos e lutas sociais democráticas que iremos superar as 

vastas contradições sociais e condições de desigualdades que sugam as possibilidades de 

vivência feliz e segura da juventude para a grande maioria dos jovens no Brasil. 

O mito da ‘cultura da pobreza’, segundo a qual os pobres não melhoram suas 

condições de vida porque não querem, desfaz-se, sempre na dura frieza das 

evidências, empíricas e históricas. (ABRANCHES, 1998, p.16). 

 

“Capacidade pra bater de frente e 

modificar o que foi predestinado pra gente. 

Dignificar o que foi conquistado 

Mudar de estado, sair de baixo 

Sem esculacho é o que eu acho 

Não me encaixo nos padrões 

Que visam meus irmãos como vilões 

Na condição de culpados 

Ovelha branca da nação” (Mv. Bill, 2006). 
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2 CAPÍTULO II - Medidas Socioeducativas e a Educação   

 

Os jovens adolescentes são vistos, por alguns estudiosos como um segmento da 

população de grande vulnerabilidade, por conta da estrutura social encontrada em países 

como o Brasil. Alguns pontos associados a essa fragilidade são a dificuldade de contato com 

as informações adequadas, a necessidade e desejo de explorar, experimentar riscos e 

transgredir, a dificuldade de escolhas, a indefinição de identidades, a necessidade de 

afirmação perante o grupo, a desagregação familiar e o acesso a drogas. 

Tendo em vista que atualmente, os jovens encontram-se com um rápido 

desenvolvimento de tecnologias, que estão em constantes mudanças e acabam gerando uma 

superficialidade na questão de aquisição de conhecimentos e uma multiplicidade de 

necessidades descartáveis, provocadas pela cultura do consumo, toda essa rapidez acaba por 

gerar uma exclusão social, com individualismo e também um desinteresse pelo que é  

público e coletivo, acabam por banalizarem a violência e até as condutas ilícitas, contudo 

são os jovens  mesmo que vítimas, testemunhas ou até mesmo agentes nesse sentido, estão 

de cara com a violência, e vão reproduzindo-as nas suas relações e assim podem chegar a 

atos infracionais. 

Para entender melhor o jovem em conflito com a lei, segundo Volpi (2002) a 

fórmula mágica de “proteger a sociedade (entenda-se as pessoas e seu patrimônio) da 

violência produzida por desajustados sociais que precisam ser afastados do convívio social, 

recuperados e reincluídos”. Ainda assim, ressalta que devemos “reconhecer no agressor um 

cidadão parece ser um exercício difícil, para alguns, inapropriado” (Volpi, 2002, p. 9). 

 Ele nos diz que, precisamos desconsiderar as visões extremistas, de dualidade onde 

o adolescente ou é visto como vítima, produto do meio, e assim sem responsabilidade por 

seus atos; ou como o qual tem excluída toda responsabilidade do ambiente, o que impõe ao 

jovem a responsabilidade exclusiva e definitiva. 

Trazendo assim a pluralidade de pontos de vista sobre as origens do ato infracional, 

Assis (1999) afirmou que estudos apontam o ato infracional ou como subproduto estrutural, 

ligado a fatores sociais, ou relacionando-o à vinculação do jovem a instituições, como 

família, escola e religião; ou privilegiando os mecanismos internos do sujeito, sejam estes 

biológicos ou características da personalidade. "A pena privativa da liberdade, ou é 

passaporte para a insegurança e o abandono, de extensão e consequências desastrosas". 

(OLIVEIRA, 1984, p. 67). 
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A privação da Liberdade discutida por CLEMMER citado par EVANGELISTA 

(1983, p. 30), tem que:  

" .... O prisioneiro interioriza em maior ou menor escala, a subcultura da 

prisão - seus valores, padrões de comportamento, fazendo com que sua 

reinserção na sociedade - torne-se mais difícil, uma vez que, na prisão, ele 

e educado para ser um bom interno ou um criminoso. Se for educado, 

maiores os privilégios garantidos aos internos, e como infrator de maior 

periculosidade e bastante respeitado pela comunidade de detentos, 

tornando-se modelo para as demais". 

 

Contudo, não se pode perder de vista que a relação entre indivíduo e meio é uma 

via de mão dupla. Assim, o cometimento de atos infracionais deve ser estudado à luz de 

uma interação que englobe esses três níveis, tomando como partida esse ponto de vista, 

percebe-se que o ato infracional vira um produto com complexos fatores onde perpassam 

fases de desenvolvimento ou as condições familiares, culturais, econômicas e sociais onde 

os jovens estão inseridos. 

Falar sobre a questão da segurança pública nos deixa perto dos assuntos relativos 

à adolescência com uma predisposição a enaltecer de forma exagerada a realização de atos 

infracionais por adolescentes, tratando os mesmos muita das vezes como agressores e até 

como o “motivo” da crescente violência por conta de seu comportamento, pois tem 

facilidade em praticar os atos infracionais, protegendo por uma lei intransigente. 

 Este modo de ver acaba não levando em conta as numerosas razoes que constituem 

a violência no corpo social, contudo especialmente ignora as estatísticas que deixam bem 

claro que a violência tem nos adultos os seus principais perpetrados e nas crianças e nos 

adolescentes as principais vítimas. 

Em 1927 surge o Código de Menores, ou o Código Mello Matos, o qual concebe o 

poder judiciário como principal no contato com assuntos referentes à criança e ao 

adolescente e implementou uma política assistencialista de responsabilidade do Estado, 

tendo adotado a Doutrina do Direito do Menor5 

                                                           
5 As palavras não são neutras e têm muita força, carregam símbolos, ideologias além de ter um contexto 

histórico político. Mesmo com o uso abolido em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), o termo “menor” ainda é frequentemente usado para classificar as crianças e os 
adolescentes no Brasil, mas não todos. Aplicado como dispositivo de controle e coerção, o menorismo 
é herança do Código de Menores de 1927 (reeditado em 1979), que incide suas normas para uma 
única classe social. Nesse caso, então, fica a pergunta: quem é o menor? “Ninguém chama os filhos 
das elites econômicas de ‘menor’”, afirma o advogado e analista de políticas sociais, Renato Roseno. 
“Usar a palavra ‘menor’ é chancelar desigualdades sociais e políticas. Pior do que isso, esconde a 
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 Esse Código de Menores se tornou uma ferramenta a qual era cobrada a tempos 

pela sociedade, pois havia a necessidade de se ter uma legislação especifica para as crianças 

e os adolescentes, mas também para a criminalidade que vinha crescendo e assustava toda 

a população a qual afirmava que a marginalidade era consequência da menoridade vivida 

em abandono. 

Com isso foram criadas instituições para disciplina-rizar esses menores onde se 

pretendia incluir produtivamente o esmo na economia e política do Brasil, porém sempre se 

teve dificuldade em conciliar esse desejo com a prática. 

Já em 1959, a Resolução 1386 da Assembleia-Geral da Organização das 

Nações Unidas, referindo-se à Declaração de Genebra de 1924, que 

enunciava a necessidade de toda a humanidade dar de si o melhor para o 

menor, amparando-o mesmo antes de seu nascimento, convocava a todos, 

pessoas e entidades, a assegurar-lhe proteção especial. Desejava a ONU 

que pelo esforço de todos os povos do Universo, através leis e quaisquer 

outros meios, se desse ao menos, sem preconceitos ou discriminações, toda 

facilidade para desenvolver-se e ser feliz (PEREIRA, Gildásio,1987, 

p.18). 

 

Dessa forma, a Constituição Federal e o Estatuto geraram um novo posicionamento 

do Estado, da família e da sociedade com relação à criança e ao adolescente. Reconhecendo-

os como sujeitos de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, garantindo-

lhes a proteção integral, a qual incumbiu, de forma concorrente, àqueles entes: estadual, 

familiar e social. Impôs, assim, que a máquina estatal atue, em relação à criança e ao 

adolescente, não só quando eles se encontram em situação irregular, como previa o Código 

de menores, de 10.10.79, mas, também, antes que tal situação ocorra, ou seja, deve estar 

preparada para garantir, juntamente com os pais e a sociedade, a proteção lato sensu, 

garantindo às crianças e aos adolescentes, e até mesmo ao nascituro, o direito “à vida, à 

saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária (art. 3º, do ECA). 

 Agora era mais crucial que os métodos pensados para os jovens que tiveram 

postura infratora de normas penais, tivessem uma forma educacional e ressocializadora, 

fundamentada na proteção desse jovem que está em momento de formação. 

 Nascia assim as medi das de proteção e logo as medidas socioeducativas, 

considerando ser mais fácil, trabalhar a mente desses jovens com ideias pois ainda é uma 

mente em desenvolvimento, do que uma mente de um adulto que já é madura, sendo assim 

                                                           
negação de direitos, a exploração e a opressão a que são submetidas as crianças e os adolescentes 
no Brasil.” 
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o quanto mais rápido e mais cedo essa intercessão for feita as chances e ressocialização 

serão maiores. 

 Todavia faz-se necessário, também que as medidas funcionem como uma forma de 

sanção, fazendo o adolescente criar uma consciência de reprovação de sua conduta, 

percebendo a sua limitação de liberdade em prol da liberdade do outro, trazendo assim uma 

noção de convívio social e sensação coercitiva. 

 É indispensável ter enorme vigilância e cautela na forma de como se dá a aplicação 

dessas medidas socioeducativas, para que não aconteça nada que possa desviar a mesma de 

servir como um meio de proteção. 

 Tendo em vista que a mesma acaba se tornando um potencializado de 

comportamento desviante, o que vem acontecendo pois se tem desviado o caráter dessas 

medidas, atribuindo a elas uma forma mais punitiva e repressiva, logo, o contrário do que 

se tinha pensado quando as medidas foram criadas. 

Piaget um dos filósofos que traz o conceito de pedagogia, ele diz que, se a criança 

cresce na rua dos 0 á 6 anos, vai ter uma mentalidade de um jovem de 18 anos, agora vamos 

imaginar ele na casa dos 20 anos, já será um velho caquético existencialmente dizendo, por 

conta de todo sofrimento vivido na fase imprópria. 

Se fizermos uma visita a um local para internação de jovens iremos presenciar um 

local, sem estrutura adequada para e desenvolver trabalhos pedagógicos, desse modo 

frisando só o lado punitivo da medida, pois tiram suas liberdades e lhes dão condições 

precárias de sobrevivência, de modo que se torna quase impossível  ao jovem , adolescente 

compreender o objetivo ressocializador. 

Em uma conversa com uma assistente social do fórum da cidade de Santo Antônio 

de Pádua, quando perguntada sobre o processo de internação dos jovens foi relatado que: 

“Só em último caso nós mandamos para internação compulsória, é muito triste ver esses 

jovens vindo aqui com a cabeça toda raspada, mãos algemadas e cabeça baixa sendo 

oprimidos a todo momento, a ressocialização não acontece eles saem pior do que estavam 

quando entraram.” 

 O que são as Medidas Socioeducativas? Segundo o TJDFT são: medidas aplicáveis 

a adolescentes autores de atos infracionais e estão previstas no art. 112 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Apesar de configurarem resposta à prática de um delito, 

apresentam um caráter predominantemente educativo. 
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2.1 Da Lei 12.594 De 2012 

 

A lei 12 594 de 2012, instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) e regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a 

adolescente que pratique ato infracional: 

Art. 1o Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas 

a adolescente que pratique ato infracional. 
§ 1o Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e 

critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-

se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem 

como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 

adolescente em conflito com a lei. 
§ 2o Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), as quais têm por objetivos: 
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 

ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; 

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 

individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de 

atendimento; e 

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da 

sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição 

de direitos, observados os limites previstos em lei. 

§ 3o Entendem-se por programa de atendimento a organização e o 

funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o 

cumprimento das medidas socioeducativas. 
§ 4o Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e 

o funcionamento de programa de atendimento. 
§ 5o Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito 

público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos 

e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento. 
Art. 2o O Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas 

estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos seus 

respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual seja aplicada 

medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, 

respeitados os termos desta Lei. 
Quem recebe? Pessoas na faixa etária entre 12 e 18 anos, podendo-se, 

excepcionalmente, estender sua aplicação a jovens com até 21 anos 

incompletos, conforme previsto no art. 2º do ECA. 
Quem aplica? O juiz da Infância e da Juventude é o competente para 

proferir sentenças socioeducativas, após análise da capacidade do 

adolescente de cumprir a medida, das circunstâncias do fato e da gravidade 

da infração. 

As medidas podem ser de 6 (seis) tipos, segundo Art. 112º - ECA: 

    I – Advertência; 

II – Obrigação de reparar o dano; 

III – Prestação de serviços à comunidade; 
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IV – Liberdade Assistida; 

V – Inserção em regime de semiliberdade; 

VI – Internação em estabelecimento educacional; 

 

 Ainda segundo o TJDFT, no Estado do Rio de Janeiro, a execução das Medidas 

Socioeducativas, de Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação, está sob a 

responsabilidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE. 

Departamento exclusivo da Secretaria para a Infância e a Adolescência para 

adolescentes em conflitos com a lei. Criado pelo Decreto nº 1843 de 26/01/1993, com 

competência de prover, controlar e coordenar as ações pertinentes à execução de Medidas 

Socioeducativas. 

O DEGASE conta com cinco unidades de internação sendo quatro masculinas e 

uma feminina, e dezessete unidades de semiliberdade, denominadas CRIAM’s – Centro de 

Recurso Integrado de Atendimento ao Menor – distribuídas pela capital, região 

metropolitana e interior do estado. 

Os CRIAM’s, são unidades de execução de Medida Socioeducativa de 

Semiliberdade, para atendimento a adolescentes encaminhados através do Juizado da 

Infância e da Juventude em conformidade com o ECA. (que permanecem na Unidade por 

um período médio de seis meses). O regime de Semiliberdade "pode ser determinado desde 

o início, ou como forma de transição para o meio aberto" (Art. 120; ECA).  A fim de 

possibilitar a realização de atividades sociais e culturais externas às unidades de execução 

de Medidas Socioeducativas, sem a necessidade de uma prévia autorização judicial, sendo 

obrigatória à escolarização e a profissionalização, utilizando de preferência os recursos 

existentes na comunidade. 

 

A Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) tem "o 

fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente" (Art. 118; 

ECA). 

Para "promover socialmente o adolescente e sua família, 

fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em 

programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social" 

(Art. 119, I; ECA). 
 

A execução das LA’s concentra-se em dois pontos na Capital, chamados de Polos 

de LA’s – um na Ilha do Governador e o outro na Zona Oeste, Campo Grande. A execução 

nas outras comarcas fica a cargo das Unidades de Semiliberdade, CRIAM’s. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Para os profissionais envolvidos com a execução das medidas socioeducativas foi 

criada uma escola a: Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire6, foi criada em 31 de 

agosto de 2001, por meio do Decreto Nº 29.113 e, posteriormente, reinaugurada pelo 

Decreto Nº 41.482/2008. 

Segundo o site do Novo Degase7, o espaço surgiu diante do desejo e necessidade 

do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Novo 

Degase) de investir, valorizar e aprimorar os profissionais envolvidos com a execução das 

medidas socioeducativas. 

 

A socioeducação é imprescindível como política pública específica para 

resgatar a imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população 

adolescente (vítima principal dos altos índices de violência) e como 

contribuição à edificação de uma sociedade justa que zela por seus 

adolescentes. (BRASIL, 2013, p. 8) 

 

 O foco da Escola sempre foi a atuação na formação e capacitação dos servidores 

do Degase, mas se estende a todos os operadores do sistema socioeducativo, além de  

pesquisadores e servidores de outros órgãos que atuam no sistema de garantia de direitos, 

em especial os profissionais dos Centros de Referência Especializados em Assistência 

Social (CREAS), que executam as medidas socioeducativas em meio aberto.   

 Ainda segundo o site do Novo Degase, esta unidade de formação tem como 

objetivo o estudo, a pesquisa, a produção científica e a capacitação dos interessados em 

ampliar seus conhecimentos e trocar experiências na área da socio educação. A Escola 

apresenta ainda estrutura administrativa e acadêmica para a certificação dos cursos, 

palestras, seminários e fóruns oferecidos pelo Novo Degase. 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz 

respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam 

ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 

tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 

formas mais adequadas para atingir esse objetivo (Saviani, 1984, p. 12) 

 

“O preto e o branco  

pobre se parecem,  

mas não são iguais  

                                                           
6 Site: http://www.degase.rj.gov.br/comissao_gestao_doc.asp 
7 Site: http://www.degase.rj.gov.br/unidades.asp 
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crianças vão nascendo em  

condições bem precárias,  

se desenvolvendo sem  

a paz necessária. Racionais MC, 1990”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPÍTULO III - O CENSE DE CAMPOS 

 

O Centro de Socio educação Professora Marlene Henrique Alves, foi inaugurado em 

13 de dezembro de 2013 em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Construído na 

localidade de Itereré, em uma rodovia que liga o município a São Fidélis, essa foi a primeira 

de cinco unidades do interior do estado projetada para descentralizar a internação de menores 

em conflito com a lei. 

Com uma área de 20 mil metros quadrados, o novo espaço é voltado para internação, 

internação provisória e acautelamento exclusivo de adolescentes do sexo masculino – entre a 

faixa etária de 12 a 18 anos – e tem capacidade para abrigar 80 jovens, sendo quatro vagas 

adequadas para portadores de necessidades especiais. 

O complexo atende a 25 municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense, como 

Macaé, São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana, Silva Jardim e Varre-Sai. Foram investidos 

cerca de R$ 11 milhões no projeto, que contou com recursos dos governos estadual e federal. 

O Centro de Socio educação possui escola, sala de leitura, sala de estar, dormitórios, 

quadra poliesportiva, oficinas, solário, além de enfermaria para atendimento médico e 

odontológico, refeitório e espaço ecumênico. Além disso, conta com uma equipe de agentes 

socio educadores, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, médico, nutricionista, dentista, 

enfermeiro e técnicos de enfermagem. 

O CENSE também conta com projetos como a parceria com a ONG Obra do Salvador, 

iniciada em novembro de 2017, foi a responsável por disponibilizar os professores e as aulas, 

fazendo com que os jovens internos de Campos possam agora entrar no mercado de trabalho, 

porém e infelizmente essas parcerias e projetos raramente acontecem. 
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Lendo acima imaginamos um local no mínimo razoável para a ressocialização, porém 

não precisa se esforçar muito nas pesquisas para ver que essa unidade é marcada por 

superlotações a rebeliões, fugas e que está longe de cumprir o seu verdadeiro papel que seria 

ressocializar os jovens, mas aos invés disso essa instituição torna-los cada vez pior, local 

totalmente abandonado onde a alimentação é precária e muitas das vezes os jovens tem que 

comer alimentação estragada, e por conta da superlotação das celas os jovens tem até que fazer 

revezamento para dormir.  

Tendo e vista essas questões, realizei entrevistas e colhi relatos que me proporcionaram 

entender melhor a realidade e o dia-a-dia desses jovens pelos olhos dos mesmos, os relatos são 

fortes expõem que as leis nem de longe se cumprem esses jovens passam por situações 

degradantes que nunca mais sairá de suas memórias. 

 

 

 

3.0 Relatos Empíricos 
 

Em uma conversa com um ex-funcionário do CENSE, ele me contou sobre como é a 

realidade nesse centro. O mesmo trabalhou na instituição por 2 anos e deixou de trabalhar lá 

em agosto de 2018, pois fazia muitos questionamentos procurando uma forma do 

funcionamento melhor e ao levar questões ao diretor geral do DEGASE o ex-funcionário umas 

semanas depois recebeu uma carta dizendo que ele seria transferido para trabalhar no Rio de 

Janeiro sem nenhuma explicação, ele ficou sem entender pois ele só queria trazer melhorias 

para o CENSE e acabou fazendo inimizades e uma  ganhando uma transferência. 

Ele acabou não se adaptando no Rio e decidiu pedir demissão disse na conversa disse 

que: “Essa unidade de Campos, talvez poucos saibam, fica no alto de um morro próximo à RJ-

158, no meio do mato, em um local totalmente isolado do ambiente urbano, um lugar infestado 

de marimbondos cobras, aranhas e baratas, que, rotineiramente, visitam nossos módulos, lá não 

temos sinal de TV ou de celular, não temos água tratada, não há vento e a umidade do ar é 

baixíssima.” 

Enfim, ele trabalhou num lugar que poucos gostariam de estar. Isso sem entrar na 

questão dos riscos da profissão, como fugas, ameaças de morte, tentativas de agressão, resgates, 

rebeliões. Mas mesmo com tantos percalços, é um lugar que gostava e já estava adaptado, tanto 

é que viajava cerca de 20 km para trabalhar, quando poderia estar num CRIAAD a menos de 
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200 metros da minha casa. 

Segue dizendo que: se a situação não está boa para o agente socioeducativo, muito 

pior está para o socio-educando8, não que eu defenda que lá deveria ser um hotel cinco estrelas 

para infratores, no entanto, para quem tem a obrigação de fazer uma hipotética socio-

educação, as condições estão muito aquém de proporcionar tal coisa.  

Ele diz que os alojamentos com capacidade para 3 adolescentes, alguns têm 10,12, 

amontoados num ambiente encharcado, cheio de mosquitos, quente e com enorme variedade de 

doenças, e o agente não tem direito a receber por insalubridade. A unidade comporta 80 

adolescentes, mas quando eu ainda trabalhava tinham mais de 210, a alimentação era reduzida, 

muitos medicamentos estão em falta. Médico e dentista de plantão não há na unidade.  

Sabonete é escasso na unidade um sabonete é cortado em 16 pedaços e vale ouro, 

atendimento psicológico, raramente o adolescente tem, essas coisas fazem com que trabalhemos 

no limite do stress, o garoto se revolta, xinga, ameaça, quer “bicar a chapa”, quer agredir o 

colega de alojamento, enfim, é um caos que nós temos de gerenciar, tudo isso que aqui falo 

pode ser comprovado com uma visita no local, não são factoides. 

 

 

3.1 Dificuldade em relatar a realidade 

 

O processo de realização de entrevista foi muito complicado, ao entrar em contato com 

o CENSE em várias ligações me mandavam para ramais diferentes em que não conseguia 

agendar uma visita ao local, com muito esforço consegui uma e-mail para fazer meu pedido, 

depois de algum dia me retornaram o e-mail o qual dizia que eu só poderia realizar entrevistas 

com os jovens caso eu tivesse uma autorização judicial mas se eu quisesse falar só com alguns 

funcionários seria mais fácil. 

Porém eu queria mesmo ter contato com os jovens e saber a visão deles sobre a socio-

educação, assim eu fui ao fórum para pedir essa autorização, chegando lá a juíza foi muito 

atenciosa e disse que não poderia me dar essa autorização tendo em vista que a unidade 

Professora Marlene Henrique Alves não está segura para que pessoas de fora fiquem indo visitar 

e não queria se responsabilizar, ou saber disso. Muitas questões vieram na minha mente, pois 

                                                           
8 Socio-educando é o adolescente que cumpre medida socioeducativa. 
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como um local de ressocialização não é seguro para que pessoas possam visitar ou fazer 

pesquisas, comecei a entender a verdadeira realidade do local, porém mesmo assim não desisti.  

Entrei em contato com pessoas que trabalhavam lá que pudessem me dar algumas 

informações a respeito da instituição, e acabei conseguindo o contato de uma estagiária do 

CENSE, o relato de um ex-funcionário do local e ainda conseguir dar voz a um jovem. Com 

isso tive acesso a todos os lados da ressocialização e mesmo com um monte de barreiras 

burocráticas, que escondem a verdade, eu consegui recolher informações essenciais través dos 

relatos e das entrevistas, que serão expostas logo a baixo. 

A entrevista foi realizada com uma estagiária do CENSE, e foi realizada fora da 

instituição, A entrevistada de início relutou em participar, estava com medo de que pudesse ser 

prejudicada de alguma forma por relatar os acontecimentos da unidade, porém logo mudou de 

ideia e decidiu participar. 

A entrevistada faz estágio lá e os projetos que ela participa com jovens do DEGASE e 

do CRIAAD desenvolvem algumas atividades profissionais. Primeiro a equipe dela fez 

palestras motivacionais. Eles também conseguiram materiais para eles aprenderem cursos de 

eletrotécnico como: consertar micro-ondas, um professor vai lá e dá aula de 15 em 15 dias  

Segundo a entrevistada esse trabalho é feito no auditório, porém eles usam desse 

espaço antes das aulas para fazerem palestras com os internos, e ela diz que  “a realidade é 

complicada unidade possui 80 vagas de internação e atualmente tem 294 internos uma 

superlotação absurda, por isso se torna impossível o corpo profissional liberar em algum tipo 

de documento para pesquisa, pois é tudo muito burocratizado lá. Tenho contato lá com cinco 

mulheres, a ‘Cristiane’ coordenadora geral das assistentes sociais e outras quatro.” 

Depois ela completou o seu raciocínio dizendo “Os profissionais lá só fazem o que o 

estado diz, se deixa ai eles fazem se não deixar eles não fazem, conseguir algum documento é 

muito difícil pois é tudo no sigilo, quando o ministério público pede o documento é escrito pela 

assistente social mas eu como estagiária não fico com cópia de nenhum documento. 

A entrevistada explicou também  que “Quando você entra na instituição seus pertences 

como bolsas, celulares ficam guardados no armário e você só tem acesso a chave do armário 

quando sair são experiências que ficam marcadas na memória, pois quando você vai a 

instituição pela primeira vez eles deixam tudo bonitinho porém quando vai mais vezes você vê 

a verdadeira realidade. Você ouve os internos, eles reclamam de muitas coisas, e ao longo do 
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tempo você vê que é verídico muitas coisas faltam. Eu como estagiária quando questiono 

algumas coisas sou reprimida já até ouvi: Olha se, você ficar falando muito infelizmente você 

não vai poder vir mais, bem lata a lata, muitas coisas que eles dizem que é, na realidade não 

é.”  

Finalmente, ressaltou: “Ouvir o interno é fundamental, pois não adianta nada fazer 

um lugar para eles e não consulta-los. O objetivo é ressocializar, uma forma de punir e educar 

porém a realidade é totalmente diferente das leis infelizmente os internos não vivem nada que 

está na lei, aqui é como se fosse um mini presídio, quando nós vamos a unidade falamos assim: 

‘estamos indo para o futuro presídio e não para uma instituição que deveria ser 

ressocializadora’”. Nesse momento, num silêncio revelador, a entrevistada fecha os olhos e 

respira fundo. 

Ela confidenciou também que nos primeiros dias ela voltava péssima para casa, mas 

depois de um tempo, disse ela “a gente acostuma”. Como ela diz,  faz um ano e meio que ela 

participa deste projeto, porém a realidade é realmente sofrida, mas quanto à educação, completa 

a entrevista “eu sei que tem uma fiscalização dos Direitos Humanos”, “tem aulas sim” 

acrescenta, “mas como é eu não sei” conclui.  

Lá na instituição “não falam sobre sexo e nem sobre sexualidade” complementa, 

“quando perguntei se tinha homossexuais quase que me mataram, me deixaram um mês sem 

poder ir pois lá não gostam que fale sobre isso. Não tem sala íntima nem nada como que ficam 

trezentos meninos juntos, você sabe né? Homossexualidade hoje em dia é um assunto muito 

comum, mas lá não se pode tocar nesse assunto, é pecado, a coordenadora quase virou minha 

inimiga tive que pedir desculpa pela minha fala” relatou a entrevistada. 

A entrevistada segue dizendo que “Na página do DEGASE fala de alguns projetos que 

tem no CENSE de Campos alguns lá eu não sei se funcionam, pois, os projetos não acontecem 

todo dia e nem toda semana tenha uma escala. Esse que eu participo só acontece de 15 em 15 

dias”, lamenta. 

Ela termina falando sobre o CRIAAD dizendo explicando que “o CRIAAD e 

desmembrado do DEGASE, para quem está em liberdade assistida e não reclusa eles ficam no 

CRIAAD de segunda a sexta e as sextas eles podem sair e tem que retornar na segunda alguns 

voltam, outros nã,o os que não voltam e a polícia consegue apreender aí são encaminhados 

para o CENSE.” 
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3.3 O EU E A ANALISE DOS RESULTADOS 

 

A realização dessas entrevistas e coleta de relatos, foi de extrema importância para o 

embasamento do meu trabalho, pois me possibilitou ter um olhar sobre todos os lados da 

ressocialização, onde pude perceber que todos que estão nesse local sofrem por conta do Estado 

que é omisso. Porém os jovens sofrem mais ainda por estarem em uma situação muito inferior 

que a dos agentes onde as histórias de vida destes jovens perpetuam uma história de violência, 

maus-tratos e descaso e não terem voz para reclamarem seus direitos.  

Os jovens dessa instituição estão passando por situações que um sócio educando não 

deveria passar, além dos funcionários não conseguirem desempenhar seus papeis por conta da 

falta de estrutura adequada e a superlotação da instituição. Então, é praticamente impossível 

que algum jovem se ressocialize em meio a escorpiões, cobras, ratos que tem que conviver dia 

-a dia. 

“No nosso Magic King dom não existe alegria 

A média é de 3 menores espancado por dia 

Assim que as comissões saem sem dar flagrante 

É porrada e bicuda até eu mijar sangue 

Quando for pedir injeção letal se lembre 

Que o brasil já tem pena de morte pra adolescente 

Igual em Manaus é só preparar a filmadora 

Pra gravar a PM baleando menor a queima roupa 

O prêmio por confiar num governo terrorista 

É ter que se despir na revista íntima 

Usam a boa-fé popular dos renegados do Brasil 

Pra pôr a juventude pobre no cárcere juvenil 

Se não me quer enquadrando sua loja de conveniência 

Não trabalhe pela minha reincidência 

Peça pena severa pra quem me dá artilharia 

Que culmine em ferimento fatal em dono de pizzaria 

O tumor nacional não ta internado na carceragem 

Ta vendo o índice Dow Jones na poltrona de massagem 

Não é o menor carente que desperdiça 80 bilhões 
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Com óbito prematuro em vielas e pavilhões 

Eles mereciam chumbo, execração, linchamento 

Se voassem com avião da FAB pra casamento 

Salve Madiba (Mandela) seu raciocínio é válido 

 

Pra julgar um país só conhecendo seus playgrounds do diabo 

Vem brincar comigo no playground do diabo 

Aprender matar polícia, burlar segurança de abastado 

Vem brincar comigo no playground do diabo 

Concluí o curso primário pra adulto condenado” 

(CARLOS EDUARDO TADDEO, 2014.) 

A respeito da internação de adolescentes, Branco Souza (2004) afirma que  

[...] não há privação de liberdade feliz. Ela não permite nenhuma modificação 

interior, não permite equilíbrio entre corpo e espírito, em ambiente de intensa 

carga negativa onde as pessoas estão sempre mostrando dor e sofrimento, na 

batalha diária da sobrevivência. A privação de liberdade continua a procurar 

um futuro novo capaz de viabilizar medidas práticas na sua execução penal 

que correspondam aos anseios da reinserção social e moral. Tamanhas dificul-

dades indicam ser imprescindível a determinação de se levar a termo a execu-

ção de medidas sócio educativa, reservando a privação de liberdade aos casos 

em que o infrator represente perigo concreto e contínuo à tranquilidade social.  

A autora, que é promotora de Justiça de Infância e Juventude, ressalta que a Privação 

de Liberdade é a última medida socioeducativa do ECA, devendo-se priorizar as demais. Neste 

sentido, defende a aplicação da medida socioeducativa de Liberdade Assistida. 

Pra finalizar este capítulo, certamente alguma mente conservadora que possa ler esse 

trabalho irá pensar. “Acha eles bonzinhos, então leva pra casa”. A resposta seria que se exis-

tisse um lugar que coubesse toda essa população, como uma espécie de território autônomo em 

relação às leis do Estado, de fato eu levaria com certeza. Até o chegar ao ponto de esse território 

não ser mais considerado minha casa, e sim ser a casa de todos/as. É pra isso que muitas pessoas 

lutam e resistem. Levaria se pudesse toda população carcerária pra minha convivência, mas 

com toda certeza não levaria um reacionário9 nem à esquina. Eu acredito nas crianças. 

                                                           
9 O Termo reacionário e atualmente utilizado pelos militantes de esquerda para designar aquele que se 

opõe às mudanças societais por eles preconizadas, tais como redução das desigualdades económicas e 

sociais, políticas de saúde e educação públicas tendencialmente gratuitas, acesso igualitário à justiça e 

proteção de minorias, entre outras.  

Fonte: https://educalingo.com/pt/dic-pt/reacionario 
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CONCLUSÃO 

 

Buscamos neste presente trabalho de conclusão de curso mostrar como se dá a 

educação dos jovens infratores negros no Centro de Sócio Educação de Campos Dos 

Goytacazes. Para analisarmos esta questão, abordamos aspectos relacionados à concepção de 

Adolescência, de Ato Infracional, Representações Sociais. Conforme identificamos na primeira 

seção, fizemos um resgate histórico da infância que nos mostraram as atrocidades que as 

crianças negras passaram e continuam passando, com a descriminação racial e abandonos, após 

na segunda seção mostramos que a adolescência não pode ser entendida apenas sob um ponto 

de vista, pois ela implica, em transformações físicas, biológicas, psicológicas, entre outras. 

Logo, em contrapartida podemos entender o conceito de Ato Infracional segundo o 

ponto de vista do ECA, além das medidas sócio educativas e a educação. E na terceira seção 

podemos ver que as leis não estão se cumprindo e a ressocialização não está acontecendo, com 

as entrevistas é fácil percebermos que esses jovens são abandonados à própria sorte e que os 

jovens e os agentes do abandonado Centro de Sócio Educação Professora Marlene Henrique 

Alves, pedem socorro. 

Nossa sociedade cai no erro sempre ao pensar em formas mais eficazes e duras de 

punição. Não se discute sobre qual a função em se existir o encarceramento em massa de seres 

humanos. Um fato é que há muito tempo que a ideia de ressocialização (se é que desde sempre 

já não foi apenas uma fachada) se perde no ar e o que temos e podemos ver é um clamor sádico 

por punição e tortura, também torna-se claro perceber que essa ideia sempre é voltada para as 

minorias, de classes pobres e  que sempre beneficia quem tem o poder nas mãos. 

Uma sociedade a qual pense em justiça teria que ter como uma meta em seu horizonte 

o abolicionismo penal, porém essa questão nunca é colocada em pauta, não parece no horizonte 

político e nem no social. Vemos que a tendência dos nossos Estados será cada vez mais o 

retrocesso com a sistemática inovação e criação de formas cada vez mais desumanas e brutais 

de punição. 

E assim chegamos ao ponto de muitos pensarem que a melhor solução e salvação dos 

problemas sociais é a pena de morte, levando outros a retroceder ao “olho por olho dente por 

dente” onde tomam como exemplos ideias e métodos como cortar as mãos de condenados, 

linchamentos, etc. Uma sociedade justa e livra se inicia pelo modo de como ela resolve os seus 

problemas e conflitos, e se formos olhar por esse lado iremos perceber o mundo do século XXI 

anda cada vez mais doente, neurótico e autoritário. 
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ANEXOS 

 
1.1 Dados de Superlotação  
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Imagens retiradas da internet, mostram o CENSE Professora Marlene Henrique 

Alves. Fonte: Sfn Notícias 

 

 
Entrada da Unidade. Fonte: Sfn Notícias 
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Jovem pelos corredores. Fonte: Sfn Notícias 

  
Infestações de animais peçonhentos. Fonte: Sfn Notícias 

 
 

1.2 RELATÓRIO DE VISITA DO SINDICATO DO SERVIDORES DA CARREIRA 

SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEITO AO CENSE DE CAMPOS 

 

O relatório que será exposto a baixo, foi realizado em agosto de 2017, por isso pode 

conter algumas informações desatualizadas, o relatório mostra a visão do agente socioeducativo 

sobre o CENSE. Segue a baixo o relatório10: 

O Sind-DEGASE esteve presente no Centro de Socioeducação Professora Marlene 

Henrique Alves, em Campos dos Goytacazes, e no Criaad Campos. O objetivo da visita era 

                                                           
10 Fonte do relatório:< http://www.sinddegase.org.br/sind-degase-esteve-presente-no-cense-campos-e-criaad-

campos.php>.  



49 
 

apresentar o trabalho e conscientizar os servidores sobre a importância da participação ativa de 

todos, construindo juntos um sindicato forte e atuante em todos os tipos de demanda. 

Foram feitas reuniões com os Agentes Socioeducativos, administrativos, equipe de sa-

úde e corpo técnico, onde ouvimos diversos relatos dos inúmeros problemas vividos pelos ser-

vidores no desempenho de suas funções. O sindicato também constatou que existem problemas 

seríssimos e urgentes na unidade, pois colocam a segurança da unidade em risco, além da inte-

gridade física dos servidores. 

Um panorama mais detalhado da unidade: 

Há uma escassez de água na unidade, problema que perdura há meses. O poço artesi-

ano que abastece a unidade, tem vazão de 35 mil litros/dia e não dá conta da demanda, neces-

sitando de reposição emergencial de 3 a 5 caminhões pipa por dia, o que também não consegue 

suprir a carência da unidade. Há suspeita de vazamento na cisterna onde essa água é armaze-

nada. 

Por causa desse problema, existe racionamento de água permanente na unidade, fal-

tando água para diversos procedimentos, inclusive nos banheiros. Na cozinha, todas as tarefas 

são feitas com água mineral comprada. Existem horários curtos determinados para a abertura 

dos registros de água. 

Essa deficiência está gerando muita insatisfação entre os internos, aumentando a tensão na uni-

dade. Apresentamos a considerações das quais observamos: 

- O gerador de energia da unidade não funciona, deixando a unidade, que é na beira da 

estrada e em local ermo, completamente às escuras.  

- A estrutura é frágil e se desprende facilmente, servindo de armas contra os Agentes e demais internos, 

em caso de conflito, como azulejos, vasos sanitários, pias de aço inox, basculantes de acrílico nos 

alojamentos. Também foram observados diversos materiais potencialmente perigosos como pedras e 

paus, ao alcance fácil de internos. 

- A iluminação é precária, com refletores soltos e mal colocados e lâmpadas queimadas. 
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Foto da iluminação --- Fonte: arquivo pessoal do relatório 

 

- A unidade não possui internet e telefone. Como se não bastasse, a unidade não há co-

bertura de sinal para nenhuma operadora de telefonia celular. Esses problemas, somado 

ao acesso geográfico distante em que a unidade foi construída, deixam os funcionários 

completamente incomunicáveis em casos de crise. O único meio de comunicação dispo-

nível na unidade, para eventuais contatos com a PM, Bombeiros e SAMU, é o rádio do 

Policial Militar que fica na portaria. 

- As duas guaritas da unidade, que antes eram utilizadas por Policiais Militares, estão 

abandonadas há cerca de seis meses, desde que o programa do PROEIS, o programa da 

Polícia Militar, foi encerrado. 

- O único médico disponível na unidade é uma ginecologista, que teria ficado na unidade 

a pedido do DEGASE, para garantir uma cobertura médica mínima, embora não seja essa 

a especialidade da profissional. 

- O portão de uma das portarias (P-2) está quebrado, fragilizando ainda mais a segurança 

da unidade na movimentação dos internos. 
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Imagem do: Quadro de Escalas - Fonte: Retirada do relatório 

 

- A unidade, com capacidade para 80 internos (40 Internação Provisória + 40 Internação), 

está superlotada, com 149 adolescentes, o que representa um índice de 86.25%. 

- Só há uma viatura adequada (Master) para o transporte dos internos em audiências, oi-

tivas, hospitais e delegacias. A unidade de Campos atende a 25 municípios do Estado, o 

que torna muito difícil o cumprimento de rotas diferentes. Além dessa viatura, dois carros 

de passeio da direção, inadequados para o transporte de internos, com comprovado grau 

de periculosidade e portadores de moléstias variadas, são utilizados como forma de tentar 

suprir a demanda. 

- A Master apresenta problemas na injeção eletrônica, necessitando de reparos mecânicos. 

Como esse serviço demora cerca de 3 dias, ainda não pôde ser feito, pois a unidade não 

pode ficar sem viatura para as atividades necessárias. 

Efetivo de Agentes da unidade: 

- Diurno: 18+1 Fem. 

- Noturno: 15+1 Fem. 

 No momento em que estivemos presentes, haviam apenas 8+1 Fem. na unidade, o que se 

deve ao deslocamento de Agentes em audiências e oitivas. Como uma única viatura faz 

todos os itinerários, a demora no retorno é maior, comprometendo ainda mais o já fragi-

lizado efetivo. 
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Fotos mostram a sala técnica, onde deveria ser realizado atendimento de adolescente se tornou dormitório de 

agentes; mostra a Fiação exposta e mal instalada; a tabela dos 25 municípios que são atendidos pela unidade. 

Fonte: Retiradas do Relatório. 
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Seguindo, as fotos mostram: Os colchões no chão, evidenciando a superlotação da unidade; racionamento de 

água; as fiações expostas; os materiais frágeis e de baixa qualidade que podem servir de armar pelos internos. 

Fonte: Retiradas do relatório 

 


