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RESUMO 

A proposta deste trabalho é trazer a centralidade racial para pensar a construção e 

atuação do sistema de privação socioeducativo. Investigar como o sistema de internação 

juvenil, continua a perpetuar por meio de uma suposta “democracia racial” e sob a imagem da 

socioeducação e ressocialização, um sistema securitário seletivo e punitivista, que por meio 

de uma herança colonial, tem por alvo o corpo do jovem negro estigmatizado. A partir de 

duas entrevistas realizadas e das reportagens analisadas, pensar também como o contexto 

político e as novas políticas de segurança pública interferem na organização dos centros de 

internação do Degase, que deixam de cumprir com o seu papel primordial, a socioeducação. 

Palavras Chaves: sistema socioeducativo; jovens negros; controle social; racismo; 

seletividade; punição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

            El propósito de este trabajo es acercar la centralidad racial a pensar en la construcción 

y desempeño del sistema de privación socioeducativa. Investigar cómo se sigue perpetuando 

el sistema de detención de menores a través de una supuesta “democracia racial” y bajo la 

imagen de socioeducación y resocialización, un sistema de seguridad selectivo y punitivo, 

que a través de una herencia colonial, apunta al cuerpo de la población. joven negro 

estigmatizado. A partir de dos entrevistas y los informes analizados, piense también cómo el 

contexto político y las nuevas políticas de seguridad pública interfieren en la organización de 

los centros de detención Degase, que no cumplen con su función primordial, la 

socioeducativa. 

 Contraseñas: sistema socioeducativo; juventud negra; control social; racismo; selectividad; 

castigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The purpose of this work is to bring the racial centrality to think about the 

construction and performance of the socio-educational deprivation system. Investigating how 

the juvenile detention system continues to perpetuate through an alleged “racial democracy” 

and under the image of socio-education and resocialization, a selective and punitive security 

system, which through a colonial heritage, targets the body of the young black man 

stigmatized. Based on two interviews and the reports analyzed, also think about how the 

political context and the new public security policies interfere in the organization of Degase 

detention centers, which fail to fulfill their primary role, socio-education. 

  

Keywords: socio-educational system; young blacks; social control; racism; selectivity; 

punishment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

Introdução……………………………………………………………………………….……12  

Cap. 1: O Véu da “Democracia Racial”………………………………………………….…..15 

1.1: A Herança do Modelo Punitivista ………………………………………………………19 

Cap. 2: Combater o Racismo no Espaço de Internação Socioeducativo …………………….26 

2.1: Na Mira da Bala: O Assassinato de Crianças e Jovens Negros ………………………...28 

Cap. 3: Privação de Liberdade: Um Barril de Pólvora?……………………………………...33 

Considerações Finais ………………………………………………………………………...42 

Referências Bibliográficas………………………………………………………………….. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

No ano de 2019 me aproximei de disciplinas que tinham por objetivo trabalhar com a 

sociologia da violência e dos estudos da criminologia crítica. Mas foi no momento em que 

cursei uma disciplina voltada para a educação de jovens privados de liberdade que surgiu o 

interesse em trabalhar com o tema. Um dos motivos foi a falta de estudos criminológicos que 

se direcionassem a pensar o sistema socioeducativo, e em segundo pela falta de pesquisas 

nesse âmbito que trouxessem o debate étnico-racial.  

Ainda esse ano participei do grupo Emancipa, atuando apenas uma vez no Campus 

CECEL, na ilha do governador. A rede Emancipa é um Movimento Social de Educação 

Popular, que desde 2007 busca realizar cursos populares pré-universitários para atender os 

estudantes oriundos de escolas públicas, atuando também com a alfabetização de jovens e 

adultos, e com jovens em conflito com a lei. Infelizmente por conta da pandemia, a atuação 

presencial com os adolescentes precisou ser suspensa, o que levou também a outras 

complicações decorrentes desse ano, e hoje não estou mais atuante no grupo.  

Além desse percurso, algo não me escapou, a seletividade com que operam os órgãos 

de controle estatal. A criminologia crítica já apontava o racismo como elemento estruturante 

do sistema penal, entretanto os estudos que permeiam o sistema socioeducativo não traziam 

uma construção teórica que desse conta das especificidades que atravessam os jovens negros 

em conflito com a lei, que são a maioria como consta nos dados que serão avaliados ao longo 

desse trabalho. O que só elevou a vontade de pesquisar o tema a fundo, e essas investigações 

foram suscitando questionamentos aos quais não obtinha respostas. O primeiro seria entender 

como as instituições de controle socioeducativo perpetuam sob a imagem da socioeducação 

um modelo seletivo e punitivista, e o segundo refere-se ao distanciamento das pesquisas em 

torno da socioeducação frente a própria seletividade com que operam tais instituições.  

Esse trabalho gira em torno de analisar esses questionamentos, e relacioná-los com 

algumas poucas pesquisas que buscam trazer a importância do debate racial. Não só os 

pesquisadores da socioeducação, mas também os autores e autoras da sociologia das relações 

raciais. Os profissionais da educação têm desenvolvido debates importantes na área com os 

adolescentes em conflito com a lei, mas ainda sem trazer avanços ao debate racial e a  

herança colonial presente nas unidades de regime fechado. Algumas poucas pesquisas 

começam a dar algumas respostas, e o objetivo deste trabalho não é dar respostas concretas, e 

sim contribuir pela área das Ciências Sociais com argumentos que busquem cada vez mais 

sanar essas indagações. 



A primeira parte será destinada ao arcabouço teórico que dará a sustentação para a 

construção deste trabalho, juntamente com a análise histórica da legislação infanto-juvenil e 

dos sistemas de internação para jovens no Brasil. Os estudos que permeiam o campo da 

sociologia da violência, da criminologia crítica e das relações étnico-raciais vão ser 

fundamentais para compreender a construção e os atravessamentos do sistema de controle 

juvenil, que assim como o sistema penal é revestido de herança colonial e seletividade.  

Os estudos da criminologia crítica estarão olhando para o sistema penal, tendo por 

base epistemológica a teoria do etiquetamento e as contribuições dos sociólogos Howard 

Becker e Erving Goffman. A teoria do etiquetamento social permeia a análise da seletividade 

com que operam os órgãos de controle social, que através da rotulação seleciona indivíduos 

lidos como socialmente desviantes, o que neste caso será avaliado os jovens negros. 

A criminologia crítica, ao contrário da criminologia tradicional que observa a prática 

do delito enquanto a predisposição de determinados grupos sociais a cometê-los, irá mudar o 

foco de análise da criminalização dos indivíduos, para as condições estruturais da própria 

sociedade. O cerne do estudo da criminologia tradicional positivista das décadas de XIX e 

XX se encontra no sujeito como delinquente, que sob influência das teorias evolucionistas 

atrelava as características físicas de grupos socialmente considerados inferiores ao caráter de 

grupos que teriam predisposição a cometer condutas de delinquência, portanto revelando uma 

época em que o racismo científico operava.  

Hoje a criminologia crítica altera a percepção do conceito de criminalidade, e se 

propõe a estudar a seletividade com que operam os órgãos de justiça penal que, ao 

criminalizar indivíduos estigmatizados reproduzem a manutenção das desigualdades sociais. 

Ainda que o estudo criminológico tenha por análise o sistema penal, trago a discussão para 

pensar também o sistema socioeducativo privativo de liberdade, considerando sempre as 

especificidades que atravessam ambas instituições de controle. 

Atrelado às considerações teóricas, trago as pesquisas no âmbito da socioeducação 

para analisar a historicidade da legislação infanto-juvenil brasileira, perpassando a doutrina 

da situação irregular com o Código de Menores de 1927 e 1979, até a implementação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente com a doutrina da proteção integral, em 1990. As 

pesquisas utilizadas neste trabalho buscam investigar como as instituições socioeducativas de 

contenção preservam sob a imagem da socioeducação e ressocialização, um modelo privativo 

securitário que é ao mesmo tempo seletivo e punitivista.  

 Na segunda parte do trabalho, começo fazendo uma distinção entre o sistema penal e 

o sistema socioeducativo, o primeiro é atribuído a maiores de 18 anos, regido pela Lei de 



Execução Penal nº 7.210, e o segundo compreende a faixa dos 12 a 17 anos, regido pela lei 

12.594, Sinase. Para além dessa diferença, algo a ser pontuado é que no sistema 

socioeducativo, a infração cometida pelo adolescente será orientada por uma sanção 

socioeducativa, através das medidas socioeducativas registradas pelo ECA. Em tese, a 

educação aparece como condição principal para a ressocialização dos jovens em conflito com 

a lei, ao passo em que no sistema penal o indivíduo sofre a punição que é dada por sentença.  

O texto segue direcionado para análise de dados quantitativos, referentes à situação 

dos jovens em privação de liberdade e posteriormente à situação das taxas de homicídios no 

Brasil. Conforme será observado nos dados do Levantamento Nacional do Sinase e no 

Relatório Trajetórias de Vida de Jovens em Situação de Privação de Liberdade no Sistema 

Socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro, há na socioeducação a prevalência de jovens 

negros, pobres e com pouca escolaridade. Há de considerarmos também que se por um lado 

existe uma alta taxa de jovens negros nos centros de internação, por outro temos a alta taxa de 

letalidade por homicídios contra pessoas negras, principalmente a juventude negra. A ação 

violenta do Estado se expressa tanto nos dados analisados, quanto nas reportagens midiáticas 

brasileiras, que também serão avaliações importantes para a consolidação deste trabalho.  

A terceira e última parte do trabalho será dedicada às entrevistas semi-estruturadas 

realizadas, a primeira contando com a participação da pesquisadora Juliana Vinuto, e a 

segunda com a presença da professora Vanusa Maria de Mello. Aliando a essa entrevistas, 

busquei contactar alguém que já tivesse passado por alguma unidade de internação 

socioeducativa, entretanto como não foi possível, trouxe a reportagem do The Intercept Brasil 

de 2019 “Máquina de moer preto: Três ex internos contam como o sistema socioeducativo do 

RJ se parece com um presídio”, nesta reportagem Fernando, Vinícius e DG (nomes fictícios) 

contam a experiência de viver em unidades de internação do Degase. 

Os indicativos apontam para uma instituição que ao invés de preservar a educação e a 

ressocialização dos jovens, segue com a prioridade dada aos procedimentos de segurança, ao 

mesmo tempo em que há um aumento considerável das medidas em meio fechado. Esses 

números se traduzem em corpos, corpos pretos marginalizados que ao adentrarem no espaço 

privativo de liberdade, sofrem com o efeito do racismo institucional, que é sobretudo 

estrutural. Nesse sentido, trazer a centralidade do debate racial nas pesquisas é fundamental 

não só para entender a atuação do sistema penal brasileiro, mas também o socioeducativo, 

que segue reformulando as políticas de segurança na unidade e falhando com o seu papel 

primordial, a educação. Através da negação do seu propósito final, a seleção de corpos 

estigmatizados, temos que as instituições seguem priorizando as medidas em meio fechado, 



contribuindo para o encarceramento de jovens negros, o que nos leva a pensar, seria o sistema 

socioeducativo de contenção parte de uma agenda política que assassina em sua maioria a 

juventude negra brasileira?   

 

CAPÍTULO 1.  O véu da “democracia racial”  

 

‘Na verdade, é uma cadeia. Todo mundo sabe, só que usam outro nome para 

passar como se fosse uma vaselina’. Fernando (nome fictício), 16 anos1. 

 

Nessa primeira parte, me atenho às reflexões teóricas que auxiliaram na construção 

dessa pesquisa, com estudos no campo da sociologia da violência e da criminologia crítica 

bem como das relações étnico-raciais. Trazendo também pesquisadores centrados no âmbito 

da socioeducação para pensar as relações estruturais de violência que demarcam o espaço 

privativo de liberdade juvenil. Os estudos que serão abordados ajudam a compreender como 

historicamente os centros de internação no país se constituem enquanto espaços que atuam 

por meio do controle e marginalização de jovens negros. Por fim, atribui a importância de 

estudos no âmbito das Ciências Sociais que, para dar conta de uma análise crítica e reflexiva 

acerca do sistema socioeducativo, precisam trazer à centralidade o debate étnico-racial. 

Por meio do determinismo biológico, a criminologia positivista, sob influência das 

teorias evolucionistas e higienistas, buscou medir e quantificar a predisposição de criminosos 

a cometerem crimes. Por muito tempo os estudos no campo da criminologia se basearam por 

meio do racismo cientificista. Um de seus fundadores, o médico italiano Cesare Lombroso, 

tentou encontrar as motivações das práticas delituosas, atrelando as camadas consideradas 

inferiores às supostas predisposições. Lombroso, dedicou sua atenção ao desenvolvimento de 

pesquisas empíricas, se utilizando da análise dos traços físicos e psicológicos dos criminosos 

para tentar comprovar sua teoria, inclusive medindo crânios de pessoas negras por meio da 

craniometria (SCHWARCZ, 1993). Trazer essa contextualização é fundamental para pensar a 

atuação dos sistemas de controle social no Brasil, as teorias positivistas, higienistas 

influenciaram nas organizações políticas e sociais, gerando impactos na perduração de um 

sistema seletivo, que tem por alvo a punição e criminalização do corpo negro periférico. 

                                                
1  Máquina de moer preto: Três ex internos contam como o sistema socioeducativo do RJ se parece com um 

presídio. Disponível em: https://theintercept.com/2019/09/22/degase-jovens-socioeducativo-rj/. Acesso em: 

12/11/2020.  

https://theintercept.com/2019/09/22/degase-jovens-socioeducativo-rj/


Na transição entre a criminologia positivista e a criminologia crítica, cabe ressaltar os 

estudos desenvolvidos por dois sociólogos norte-americanos, Howard Becker e Erving 

Goffman, ambos participavam da Escola de Chicago nos Estados Unidos. Por meio de uma  

abordagem sociológica trouxeram grandes contribuições acerca do interacionismo simbólico 

e das condutas consideradas socialmente como desviantes. Segundo a vertente, a noção de 

crime e criminoso é uma construção social, a criminalidade, portanto não seria inerente ao 

indivíduo mas uma etiqueta, um rótulo atribuído a determinados indivíduos que são vistos 

como desviantes pela sociedade e por instituições de controle. 

O sociólogo Howard Becker, com o livro Outsiders em 1963, possibilitou a base da 

teoria do etiquetamento social ou da rotulação (labeling approach theory). Através de estudos 

a respeito de dois grupos socialmente considerados desviantes, os músicos de jazz e usuários 

de maconha, Becker irá compreender o desvio não como intrínseco ao indivíduo, mas como o 

resultado de construções sociais acerca dele e dos mecanismos de controle, que através de 

regras e normas rotulam determinados sujeitos como desviantes.  

 Em 1988 a teoria do estigma social de Goffman, complementa a que foi desenvolvida 

por Becker, para o autor o estigma é o atributo negativo dado a determinados indivíduos, um 

estereótipo, por exemplo, a delinquência seria uma consequência do processo que é motivado 

pela estigmatização, as pessoas olham o outro como um não semelhante. Mediante exigências 

criamos expectativas no que deveria ser o outro e quando essa exigência não corresponde a 

tais expectativas, encaramos o que Goffman chama de sociedade social virtual. Já no caso da 

identidade social real do indivíduo, o estigma acaba por corresponder às características reais 

dos sujeitos. Assim, quando exercemos preconceito a uma determinada pessoa, diminuindo 

esse ser outro, estamos estigmatizando, ou seja, marcando uma pessoa negativamente, o que 

acaba por confirmar a normalidade de uns em detrimento de outros.  

Esse pensamento ajuda a compreender como as populações negras são marginalizadas 

e sofrem com o processo de estigmatização e de controle social, ao ponto que socialmente 

pessoas brancas se encontram num processo contrário, o de “normalidade”, e mediante uma 

estrutura social hierarquizada a branquitude se encontra cercada de privilégios políticos, 

econômicos e sociais. 

 Com a contribuição do intelectual italiano Alessandro Baratta, a teoria criminológica 

crítica, de inspiração marxista e que tem por base epistemológica a teoria do etiquetamento 

(labelling approach), surge com críticas a criminologia positivista e a seletividade com que 

operam os órgãos de controle social. Com as novas abordagens criminológicas, a exemplo de 

estudos desenvolvidos por intelectuais brasileiros, a exemplo de Nilo Batista e Vera 



Malaguti, com os livros “Introdução Crítica ao Direito Penal” e “Introdução Crítica à 

Criminologia Brasileira” respectivamente, é possível sustentar que historicamente os sistemas 

de controle brasileiro atuam através de um Estado que seleciona indivíduos estigmatizados e 

inscreve o racismo como fonte de sua política de controle e criminalização da população 

negra.  

Nesse sentido, pensar o abolicionismo penal, é questionar o verdadeiro significado 

dos sistemas punitivos de controle, é pensar em Angela Davis, que analisa a situação do 

sistema penal nos Estados Unidos. É uma teoria criminológica que propõe uma política 

criminal alternativa, uma política de descriminalização, tendo ao lado dos mais radicais a 

eliminação por completo do modelo de justiça penal e ao lado dos menos radicais apostas em 

alternativas aos regimes. Segundo a autora Luiza Pinheiro Flauzina, que em sua tese de 

doutorado se debruça sobre a situação do sistema penal brasileiro,  

A partir de uma apropriação latino-americana da criminologia crítica, 

observamos que a forma de movimentação do sistema penal brasileiro, 

fundamentada na violência e na produção de mortes, tem o racismo como 
variável central. Atentando para diferentes facetas dos sistemas penais ao 

longo do processo histórico no país, o que se percebe é a existência de um 

padrão que se institui no seio da sociedade colonial com o qual nunca se 

rompera efetivamente até os dias atuais. A obsessão pelo controle dos 
corpos negros e o projeto de extermínio que com a abolição da escravatura 

passa a compor a agenda política do Estado são os vetores mestres que ainda 

hoje balizam a atuação do sistema penal. [...] A recusa a se pensar o sistema 
penal a partir de perspectiva que propomos serve, portanto, necessariamente 

à manutenção dos projetos hegemônicos, na construção de um discurso 

funcional ao sistema. [...] Na contramão dessa retórica da continuidade, a 
partir de uma análise do sistema em que o racismo seja reconhecido como 

variável substantiva no âmbito do controle penal, está posta a possibilidade 

de revertermos não só o aparato repressivo, mas os termos do próprio pacto 

social a que este dá sustentação. [...] Sem muros, apoios, insinuações e 
esconderijos. Com as legendas devidamente registradas, agora, parece-nos é 

chegado o tempo derradeiro das filiações. FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. 

Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado 
brasileiro. (2006. p.138 e 139). 

O racismo institucional seria o resultado do funcionamento das instituições, que são 

permeadas por conflitos raciais. O Estado e os grupos que estão no controle das instituições 

se utilizam de mecanismos institucionais, sendo o racismo uma das manifestações do poder 

de controle sobre toda uma sociedade. Essas mesmas instituições atendem aos interesses de 

grupos hegemônicos que por meio de regras e padrões racistas estabelecem a manutenção da 

ordem social (ALMEIDA, 2019).         

 Entretanto “as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de 

um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes 



orgânicos”(ALMEIDA, 2019, p.31) ou seja se essas instituições seguem padrões que 

privilegiam grupos específicos, é porque isso já faz parte de uma sociedade que é racista, 

portanto reproduzindo esses feitos. Portanto, o racismo enquanto processo histórico e político 

é sobretudo estrutural, produzindo as condições sistemáticas de discriminação dos grupos 

marginalizados  (ALMEIDA, 2019).        

 Dito isso, trago essa discussão para o espaço socioeducativo privativo de liberdade, 

reconhecendo a centralidade racial para pensar a construção e atuação desse sistema ao longo 

do tempo. Sobretudo entender de que forma o espaço privativo de liberdade, continua a 

perpetuar por meio de uma suposta “democracia racial” e sob a imagem da socioeducação e 

ressocialização, um sistema securitário punitivista. Busco para além, apontar que o contexto 

político e as políticas de segurança pública, também interferem na organização dos centros de 

internação, que cada vez mais deixam de cumprir com o seu papel primordial, a educação. 

 No campo específico da socioeducação, há também pesquisadores fundamentais que 

auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho. A tese desenvolvida pela socióloga Juliana 

Vinuto em 2019, “O OUTRO LADO DA MOEDA”: O trabalho de agentes socioeducativos 

no estado do Rio de Janeiro, permite compreender que há um consenso no que diz respeito à 

centralidade dos procedimentos de segurança nos trabalhos desenvolvidos pelos agentes no 

Degase. Através do seu objeto de estudo, os agentes socioeducativos, Vinuto argumenta que 

por meio do duplo objetivo sancionatório-educativo que é colocado pela legislação, há uma 

priorização dada aos procedimentos securitários, 

Por conta disso, a punição ao adolescente passa a ser pensada a partir de um 

duplo objetivo sancionatório-educativo, que se sustenta em dois argumentos 

principais, manejados sobretudo por profissionais que atuam no campo 
socioeducativo: primeiramente, há um consenso entre diferentes áreas do 

saber que entende que o adolescente ainda não tem discernimento adequado 

de seus atos, devido à sua condição em desenvolvimento; somado a isso, há 
a tese de que uma sanção educativa poderia moldar as capacidades 

psicológicas do adolescente a fim de este tenha elementos para se distanciar 

do “mundo do crime”. “O OUTRO LADO DA MOEDA”: O trabalho de 
agentes socioeducativos no estado do Rio de Janeiro. (2019. p.18). 

 

Perpassando dimensões estruturais de raça e gênero que objetivam a hierarquização e 

segregação de determinados grupos sociais, a autora conclui que estas dimensões contribuem 

para uma atuação seletiva, o que reforça a prioridade dada às estratégias de segurança nos 

centros de internação do Degase, ao passo em que nos encontramos cada vez mais distantes 



da implementação de atividades sociais-pedagógicas. Logo no primeiro capítulo, Vinuto 

mostra como os agentes socioeducativos percebem o seu trabalho,  

Quando um funcionário da instituição fala que o DEGASE serve para a 

sociedade varrer a sujeira para debaixo do tapete, muitas coisas estão em 
questão. [...] Se varrer a sujeira para debaixo do tapete sugere um problema 

que não foi resolvido, mas apenas escondido de maneira precária, os relatos 

dos agentes socioeducativos sobre seu próprio trabalho sugerem a tentativa 
de dissimular o âmbito socioeducativo da medida de internação.“O OUTRO 

LADO DA MOEDA”: O trabalho de agentes socioeducativos no estado do 
Rio de Janeiro. (2019. p.51 e 52). 

Mais para frente também trago algumas considerações decorrentes da entrevista que 

realizei com a pesquisadora. Outros autores também irão analisar a dubiedade entre caráter 

punitivo e pedagógico (ALMEIDA, 2004 e 2010; PAULA, 2004 e 2011, MALLART, 2014). 

Liane de Paula, por exemplo, analisa em sua dissertação que o duplo caráter das medidas 

socioeducativas possui íntima relação com o código penal brasileiro,  

Inseridas na doutrina da proteção integral e direcionadas aos adolescentes 

considerados em situação de risco social e pessoal, as medidas 
socioeducativas apresentam um duplo caráter. Por um lado, há a dimensão 

punitiva, que prevê uma penalidade compulsória diante do cometimento de 

ato infracional. Ao definir esse ato como a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal, o Estatuto estabelece uma íntima relação com o Código 
Penal, fazendo deste a base sobre a qual se edifica a socioeducação. Por 

outro lado, há essa dimensão pedagógica que, ao conceber o adolescente 

como uma pessoa em desenvolvimento, procura assegurar que a punição 
seja educativa. PAULA, Liana de. A família e as medidas socioeducativas: a 

inserção da família na socioeducação dos adolescentes autores de ato 
infracional. (2004. p.46). 

 Penso que os pesquisadores no campo das Ciências Sociais têm papel fundamental na 

compreensão das relações de poder que são estabelecidas nos espaços privativos de liberdade 

socioeducativo, entretanto há uma defasagem em grande parte das pesquisas desenvolvidas 

nesse âmbito, na qual se observa um afastamento no que toca à centralidade racial. Entender 

apenas as problemáticas que circundam o aspecto socioeconômico e o de gênero enfraquecem 

uma análise aprofundada, o que acaba por distorcer a real proposta dos sistemas de controle. 

O objetivo aqui não é excluir a importância dos dois aspectos apresentados, mas enfatizar que 

é imprescindível que uma pesquisa leve em consideração a interseccionalidade dos eixos. E 

se vivemos em uma sociedade marcada por um processo violento de escravidão, a racialidade 

deve vir como tema central em qualquer pesquisa. 

 

CAPÍTULO 1.1. A herança do modelo securitário e punitivista  



Neste tópico desenvolvo, a partir de um apanhado histórico referente às legislações 

que permeiam a condição infanto-juvenil, questionamentos acerca da aplicabilidade dessas na 

prática dos centros de internação juvenil no Brasil. Situando o contexto político e econômico 

como chave para compreender as novas propostas de atuação do sistema, que se distanciam 

cada vez mais das propostas educacionais recomendadas tanto pelo Sinase quanto pelo ECA.  

Até chegarmos ao que hoje é considerado por lei (ECA), na condição infanto-juvenil e 

de sua proteção integral, há um longo percurso marcado pela invisibilidade destes. 

Historicamente há duas doutrinas legais no que permeia as crianças e adolescentes no Brasil: 

a doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral. A primeira, em vigor ao 

longo do século XX, através do Código de Mello Mattos de 1927 e posteriormente instituído 

e reformulado o Código de Menores de 1979, legitimava a intervenção estatal sobre o menor 

considerado em “situação irregular”, dentre os critérios: os carentes, os abandonados, os 

inadaptados e os infratores. A legislação à época considerava os quatro critérios como 

categoriais iguais não fazendo qualquer distinção, ou seja, mesmo aqueles em que não se 

encontravam praticando delitos, como os abandonados, carentes ou inadaptados, eram 

encaminhados também ao juiz de menores.  

Através da roupagem de um modelo assistencialista, o que se configurava na prática 

era um espaço destinado a punição e marginalização de jovens negros, pobres e vadios, na 

busca pelo controle e manutenção da ordem, retirando das ruas os que não se enquadravam. 

Essa política contribuiu para o aumento da estigmatização do pobre, o que se configura até 

hoje em relacionar a delinquência juvenil a uma questão de ausência econômica.  

Cabe aqui ponderar à quem se dirigiam as perseguições, o Brasil é marcado por uma 

política social e econômica escravocrata violenta, ao contrário do que muitos acreditavam ser 

um “sistema escravocrata brando” e com sua abolição em 1888, que não foi acompanhada 

por qualquer reparação social, econômica e cultural, construiu-se um imaginário de superação 

de mais de 300 anos de trabalho forçado. Por trás de um projeto econômico de modernização 

da sociedade brasileira, o escravo enquanto mercadoria começava a perder valor para a elite 

ao passo em que se importavam forças de trabalho europeia, relegando aos ex escravizados a  

miséria e a marginalização.  

Esse trabalho é construído levando em consideração a temática da racialidade e as 

particularidades que atravessam o corpo negro, pois pensar as instituições de controle social 

no Brasil, sem inserir o debate étnico-racial, acaba por seguir a mesma lógica de superação da 

herança colonial e de negação do racismo. Entender o racismo como elemento fundante, nos 

leva a compreender não só as especificidades que atravessam as instituições de controle mas 



também que estas estão marcadas por um projeto político muito maior, que se reformula 

historicamente, um projeto que tem por objetivo a eliminação de corpos negros periféricos. 

Como bem irá avaliar a filósofa, escritora e ativista antirracista Sueli Carneiro, 

A multiplicidade de identidades que entrecortam os indivíduos, 

contemporaneamente ditadas por suas diferentes inserções ocupacional, de 

gênero, de classe etc, desaparecem quando adentra o negro. O negro chega 
antes da pessoa, o negro chega antes do indivíduo, o negro chega antes do 

profissional, o negro chega antes do gênero, o negro chega antes do título 

universitário, o negro chega antes da riqueza. Todas essas outras dimensões 
do indivíduo negro têm que ser resgatadas a posteriori. Depois da 

averiguação, como convém aos suspeitos a priori. E como esse negro se 

recusa a sair desse lugar hegemônico, mesmo após a averiguação ele será 
submetido a diferentes testes para provar que seja algo além do que um 

negro. Por isso dirá Frenette que ser negro é não ter descanso. O negro 

“representado”, construído pelas práticas discursivas congela os “eus” 

latentes no interior do corpo negro, torna-os dormentes, anêmicos, pulsões 
irrealizáveis pela tirania do “negro”anexado. Quando chega um branco, 

contudo, não sabemos diante de quem estamos. CARNEIRO, Aparecida 

Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. (2005. 
p.131 e 132). 

O contexto político-social que se colocava na ditadura militar, de caráter autoritário, 

alimentava o discurso cada vez mais punitivista e discriminatório. Tendo surgimento em 

1964, as instituições de controle social de menores em situação irregular, como a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) em articulação com a Fundação Estadual do 

Bem-Estar do Menor (FEBEM), perpetuaram por mais de 20 anos uma política de contenção,  

repressão e violência contra crianças e jovens negros. 

No âmbito estadual foram criadas as Fundações Estaduais do Bem-Estar do 

Menor (FEBEM), caracterizadas como unidades de internação para menores 
que, através de ações repressoras e disciplinadoras, prometia livrá-los da 

delinquência. Cabia, portanto, à FUNABEM a articulação e o 

gerenciamento da Política Nacional de Bem-Estar do Menor e, às FEBENS, 
sua execução em nível Estadual. GODOI. R. S. Para além dos muros da 

escola: percursos biográficos e trajetórias escolares dos jovens do sistema 
socioeducativo. (2017. p. 29). 

Apenas no final da década de 80, num contexto marcado por mobilizações pela 

democracia e combate à ditadura militar, com a contribuição de movimentos sociais como, o 

Movimento dos Meninos e Meninas de Ruas, e com a proposta da defesa dos direitos da 

infância e juventude e as denúncias as condições repressoras das instituições de controle, que 

se pode começar a pensar em uma mudança radical na legislação brasileira.  

Aliando-se a normativa internacional a exemplo, das “Regras de Beijing” (Regras 

Mínimas das Nações Unidas para proteção dos jovens privados de liberdade) em 1985, as 



“Diretrizes de Riad” (Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da delinquência juvenil) e 

com o respaldo no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, entra em vigor a segunda 

doutrina, da proteção integral, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

em 1990, regido pela lei 8.069/90 firmando crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, 

independentemente de sua condição na sociedade. 

Das disposições preliminares, no artigo 4º do estatuto, é dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. Dos direitos fundamentais, no artigo 7º a criança e o adolescente têm 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência (ECA). 

A nova legislação tem como propósito compreender e atender as necessidades da 

comunidade infanto-juvenil. A doutrina da proteção integral e o respeito à condição de pessoa 

em desenvolvimento passam a ser ampliados a todas as crianças e adolescentes, com a 

atuação em políticas públicas e sociais que promovam a segurança e a defesa de seus direitos.  

A partir dessa nova concepção, a proteção se estende aos adolescentes que estão em conflito 

com a lei, e através de uma atuação de caráter pedagógico, são implementadas as medidas 

socioeducativas2: advertência e obrigação de reparar o dano a cargo do judiciário; prestação 

de serviços à comunidade e liberdade assistida compondo as medidas em regime aberto e 

inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional compõem 

as medidas em regime fechado. 

De acordo com o art. 35, da execução das medidas socioeducativas, o adolescente não 

poderá receber tratamento ao que é atribuído ao adulto; com excepcionalidade de intervenção 

judicial e de imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; a 

prioridade dada à atuação de práticas educativas e restaurativas; proporcionalidade à infração 

cometida; brevidade da medida à infração cometida; considerar a idade, as capacidades e 

necessidades específicas de cada adolescente; mínima intervenção; não discriminação do 

adolescente, levando em consideração a etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação 

                                                
2 Capítulo IV Das Medidas Socioeducativas. Seção I Disposições Gerais. Art. 112. Verificada a prática de ato 
infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - 

obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em 

regime de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no 

art. 101, I a VI. 

 



religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários durante o processo socioeducativo 

(ECA).   

Vale destacar que a prioridade é dada às medidas em meio aberto em detrimento das 

medidas em meio fechado, estas deverão ser aplicadas apenas em caráter excepcional, em 

casos de violência e grave ameaça. Uma das premissas é que o processo socioeducativo não 

deve ser desenvolvido isolado do convívio social, portanto toda medida socioeducativa, 

principalmente a medida de internação, deverá ser adotada por um curto período, pois por 

melhor que fossem as políticas de atendimento socioeducativo, elas acabam por limitar os 

direitos dos jovens em conflito com a lei.  

Como limitarei meu estudo acerca do sistema privativo de liberdade, da Seção VII da 

internação, o estatuto prevê 3 anos como limite máximo de internação, compreendendo a 

faixa dos 12 a 17 anos, sendo a liberação compulsória aos 21 anos de idade (Art. 121). Só 

poderá ser aplicada mediante infração de grave ameaça ou violência à pessoa, por 

reincidência no cometimento de infrações graves ou por descumprimento de medida 

anteriormente imposta (Art. 122). Deverá ser cumprida em espaço exclusivamente destinado 

a adolescentes, obedecendo a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 

gravidade da infração. Parágrafo único, durante o período de internação, inclusive provisória, 

serão obrigatórias atividades pedagógicas (Art.123). Sendo como dever do Estado zelar pela 

integridade física e mental dos internos, cabendo adotar as medidas adequadas de contenção e 

segurança (Art.125). 

Apesar da elaboração do ECA, as dificuldades ao atendimento de adolescentes que se 

encontravam em conflito com a lei, não cessaram. O Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) surge então como principal articulador de políticas de atendimento 

ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, procurando reforçar a ação 

socioeducativa de caráter pedagógico e ressocializador. Com sua implementação na lei 

12.594, de 18 de janeiro de 2012, regulamenta a execução das medidas socioeducativas 

destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional deixando, portanto de ser objeto 

exclusivo do sistema judiciário. Reforçando a atuação em parceria com os três níveis do 

governo (Estados, Distrito Federal e Municípios) e a co-responsabilidade da família, 

comunidade e Estado, reafirmando a diretriz do estatuto e dos acordos internacionais, através 

das medidas socioeducativas (SINASE, 2006). 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), é o órgão do governo 

do estado do Rio de Janeiro responsável pela aplicação de medidas socioeducativas no estado 



e está vinculado à Secretaria de Estado da Educação (SEEDUC/RJ). Criado pelo decreto nº 

18.493, de 26/01/93, o Degase em teoria preza pela centralidade educacional, prevendo à 

ocorrência de ameaças e ou violação de direitos, na defesa e garantia dos direitos e proteção 

integral dos adolescentes, executando programas de atendimento socioeducativo e proteção. 

De acordo com o art. 54 e 58 é dever do Estado assegurar, a obrigatoriedade e gratuidade do 

ensino e o não oferecimento ou sua oferta irregular serão de responsabilidade da autoridade 

competente. Durante o processo educacional deverão ser respeitados os valores culturais, 

artísticos e históricos ao contexto dos jovens, garantindo liberdade à criação e o acesso à 

cultura. 

Apesar das investidas no âmbito legislativo, pesquisas apontam para um processo de 

atuação contrário aos preceitos pelo ECA e Sinase (PAULA, 2004 e 2011; MALLART, 

2014; SCHLITTLER, 2016; VINUTO, 2019), nas quais são verificadas ações securitárias que 

se sobrepõem às práticas pedagógicas. Assim como o Relatório Anual do Mecanismo 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro de 2019, aponta para um 

crescimento da violência na rotina institucional nas unidades do Degase. Segundo o relatório, 

há uma tendência à aplicação de medida de internação por conta de ato infracional análogo a 

roubo e tráfico, o que entra em contradição ao que é posto pelo ECA, sobre a prioridade pela 

execução de medidas em meio aberto e a excepcionalidade da internação. 

A conjuntura política, social e econômica brasileira, encontra-se ameaçada com o 

avanço do neoliberalismo, do conservadorismo e da naturalização da violência, o que reflete 

na acentuação dos agravantes que sempre estiveram presentes no sistema socioeducativo. 

Uma série de desmontes começa a ser efetivado no âmbito legislativo, a exemplo da 

aprovação do porte de armas de fogo para os agentes socioeducativos, hoje agentes de 

segurança socioeducativo, através da Portaria Degase nº 767 de 04 de Novembro de 2019, 

que leva a uma intensificação de rebeliões e violência no segundo semestre de 2019. O que 

também de acordo com o relatório tem extrema relação com o movimento de greve por parte 

dos agentes e a suspeita de incitação dos mesmos aos adolescentes para se rebelarem durante 

a greve3. 

Esse ano o Projeto de Emenda Constitucional nº 33 de 2019, é aprovado na Alerj 

(PEC 33/2019), transformando os agentes socioeducativos em agentes de segurança pública, 

                                                
3 Foram identificadas falas de incitação e violência, restrição de refeições, além de sérios episódios de agressões 

físicas à adolescentes, com marcas de sangue e excesso de spray de pimenta nas paredes da unidade, além das 

marcas e relatos nos próprios corpos dos internos (Relatório Anual do Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura do Rio de Janeiro de 2019). 



reforçando a excepcionalidade do caráter securitário e punitivo em detrimento de uma lógica 

socioeducativa.  

No Plano Operacional de Segurança Socioeducativa do Degase4, aprovado através da 

Portaria Degase nº 853, de 24 de Julho de 2020, analiso algumas competências direcionadas 

aos agentes de segurança socioeducativa, nas quais se encontram a prevalência de demandas 

securitárias como: deslocamento, acompanhamento, revista e controle dos jovens internos.  

No Art. 17,  parágrafo XVII, compete ao agente “evitar o uso de qualquer forma de 

violência contra os socioeducandos, bem como eventuais formas de constrangimento, 

humilhação ou situação vexatória”, o verbo utilizado “evitar”, já configura a possibilidade de 

quaisquer violações de direitos praticados contra os jovens. No parágrafo seguinte XVIII, 

cabe aos agentes “atuar proativamente para evitar que determinadas intercorrências tomem 

grandes proporções, agindo com cautela e segurança, utilizando da força moderada e 

progressivamente, quando necessário for, conforme artigo 125 do ECA”, o que o Art. 125 do 

estatuto propõe é que o Estado deve zelar pela integridade física e mental dos internos, 

através de medidas adequadas de contenção e segurança. 

Cabe também destacar outro ponto que consta no relatório do MEPCT/RJ, no qual é 

apresentado um quadro institucional contrário ao de uma política efetiva de segurança, que 

deveria resguardar e zelar por todos os internos, inclusive os demais profissionais que atuam 

no espaço. A pesquisa aponta para duas escolas, o Centro de Socioeducação Dom Bosco e a 

Escola João Luiz Alves, com situações de superlotação, insalubridade, agressões físicas e 

psicológicas. 

Posto isto, os centros de internação socioeducativa mesmo que, por meio da doutrina 

da situação regular, não se encontram tão distantes das instituições de controle do passado, a 

exemplo das FEBENS, com a doutrina de situação irregular, que através da herança colonial 

perpetua até hoje um modelo securitário, punitivista e seletivo de contenção social.  

No segundo capítulo trabalho a análise de dados estatísticos referentes ao perfil do 

jovem privado de liberdade, que é o meu objeto de pesquisa. Mas também trago levantamento 

de dados, referentes ao aumento de homicídios de crianças e adolescentes, fora do contexto 

de privação, o que ajuda a compor o pensamento desenvolvido. Os dados analisados apontam 

para uma política de Estado que atua através do véu da “democracia racial”, por um lado 

encarcerando cada vez mais jovens negros, e por outro se utilizando do que Mbembe vai 

                                                
4 Plano Operacional de Segurança Socioeducativa do Degase. Disponível em: 

http://www.degase.rj.gov.br/uploads/files/notice_1597325381_.pdf. Acesso em: 30/10/2020.     
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chamar de necropolítica, um projeto político de morte que assassina todos os dias crianças e 

adolescentes negros periféricos. 

 

CAPÍTULO 2.  Combater o racismo do espaço de internação socioeducativo 

 
“Eu sou a mesma pessoa de quando entrei, só que com um pouco mais de 

ódio.” Vinícius (nome fictício), 17 anos5.  

 

Antes de analisar os dados apurados, é importante que façamos uma diferenciação 

entre os sistemas de controle brasileiro, o sistema socioeducativo é atribuído a jovens 

menores de 18 anos, sendo administrado pelo Sinase regido pela lei 12.594, aqui por meio 

das medidas socioeducativas, o adolescente infrator recebe uma sanção de caráter educativo 

objetivando sua ressocialização. O sistema prisional no entanto, é conferido a maiores de 18 

anos e é regido pela Lei de Execução Penal nº 7.210, tem por finalidade a reintegração social 

do condenado mediante sentença e punição. 

O Brasil continua ocupando o terceiro lugar de países que mais encarceram, segundo 

dados do Infopen,  sistema de informações estatísticas do Depen (Departamento Penitenciário 

Nacional), contando com 773.151 presos e segue mantendo a taxa de crescimento, ficando 

atrás apenas da China (1.649.085) e dos EUA (2.145.100), de acordo com o banco de dados 

internacional World Prison Brief. Com um perfil majoritariamente composto por jovens 

negros, pobres e com pouca escolaridade, o levantamento do Infopem estima que 54% da 

população carcerária se encontra na faixa etária de 18 a 29 anos, com negros representando 

63,6% do quantitativo e em relação a escolaridade 51,35% dos presos não chegou nem a 

concluir o ensino fundamental e consequentemente há menor participação também no ensino 

superior, com 1,57%. 

No caso do sistema socioeducativo, o Sinase realiza um levantamento nacional para 

as coletas de informações estatísticas de todas as instituições socioeducativas do país, sendo o 

de 2019 referente ao ano de 2017, mais recente. Algo que deve ser ponderado é no que tange 

a obsolência dos dados disponibilizados, ao passo que já nos encontramos no ano de 2020. 

Segundo o levantamento, há 26.109 jovens incluídos no sistema, 17.811 adolescentes se 

encontravam cumprindo medida de internação (68,2%), 2.160 em regime de semiliberdade 

                                                
5  Máquina de moer preto: Três ex internos contam como o sistema socioeducativo do RJ se parece com um 

presídio. Disponível em: https://theintercept.com/2019/09/22/degase-jovens-socioeducativo-rj/. Acesso em: 

12/11/2020. 
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(8,3%) e 4.832 em internação provisória (18,5%). Há, ainda, 937 em atendimento inicial 

(3,6%), 306 em internação sanção (1,2%) e 63 em medida protetiva (0,2%).  

Há um quantitativo enorme em torno da medida privativa de liberdade, o que esbarra 

na legislação e a prioridade dada às medidas em meio aberto, sendo as de internação 

aplicadas apenas em caráter excepcional, nos casos de violência e grave ameaça. Em 2014, a 

internação teve crescimento de 15.221 para 16.902, com aumento de 6,3%. De 2014 para 

2015, houve aumento no número de adolescentes em internação, de 16.902 para 18.381. De 

2016 a 2017 a quantidade de adolescentes na internação foi de 18.567 para 17.811 com 

decréscimo de 4%. Vale lembrar-se de estudos importantes que trabalham as especificidades 

que atravessam jovens e mulheres em contexto de privação de liberdade (DE ALMEIDA, 

2016 e 2017; ROSA, 2018). 

Referente ao perfil dos jovens que cumprem a medida socioeducativa privativa de 

liberdade, há também a prevalência de jovens negros, pobres e com pouca escolaridade no 

sistema. No quesito raça/cor, nota-se que 56% consideram-se de cor parda/preta, ao passo que 

23% são direcionados a cor branca, 0,8% a cor amarela, 0,2% indígenas e 36% se encontram 

em categoria não especificada. Em relação à faixa etária, a maior proporção de adolescentes 

está concentrada entre 16 e 17 anos com 56%, seguida pela faixa de 18 a 21 anos com 29,5%, 

entre 14 a 15 anos com 12,8% e entre 12 a 13 anos com 1,6%,  havendo ainda, 12,8% sem 

especificação. Quanto ao gênero, há a predominância de jovens do sexo masculino 96% 

contra 4% de participação feminina, apesar de ser um número inferior, é importante destacar 

que, tanto no sistema socioeducativo quanto no sistema carcerário, houve aumento no 

quantitativo do gênero feminino nos últimos anos (Sinase, 2019). Há um crescimento de 4% 

para 5% da participação feminina no total dos atendimentos socioeducativos nacional, 985 

(2013) para 1.181 (2014).  

A pesquisa mostra que a maior concentração dos atos infracionais cometidos não é 

contra a vida, 38,1% é referente a roubo, 26,5% a tráfico de entorpecentes, 8,4% a homicídio 

e 5,6% furto. Sendo roubo e tráfico com 79% dos atos infracionais cometidos, as principais 

causas de internação (Sinase, 2019). O que irá contrapor com a análise do senso comum, na 

qual há uma crença de que os jovens que adentram o sistema são em sua maioria assassinos 

e/ou estupradores. Por conseguinte contrapõe também a discussão que gira em torno do 

debate sobre a violência praticada por adolescentes e a busca pela redução da maioridade 

penal para 16 anos, através da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 171/1993). 

Trazendo o olhar direcionado para o Degase, o relatório de pesquisa, Trajetórias de 

Vida de Jovens em Situação de Privação de Liberdade no Sistema Socioeducativo do Estado 



do Rio de Janeiro, realizado pela Universidade Federal Fluminense, através do Grupo de 

Trabalho e Estudos sobre Políticas de Restrição e Privação de Liberdade e em colaboração 

com o Degase (JULIÃO; MENDES, 2019), busca trazer uma análise que corresponda a 

criação e implementação de políticas públicas para os jovens em conflito com a lei no estado 

do Rio de Janeiro. Dos 307 jovens internos entrevistados, 81,1% declaram ter de 16 a 18 anos 

de idade, sendo o maior percentual situado na faixa de 17 anos com 37,8%. Somado pretos e 

pardos, os jovens negros constituem mais da metade com 76,2%, em contrapartida 19,9% são 

brancos, 1,3% amarelos e 0,7% indígenas. Quanto ao gênero, há a prevalência da categoria 

masculina com 97,4%, mas vale ressaltar o crescimento no gênero feminino, entre 2013 e 

2014 de 4% para 5%. 

 Tendo em vista que a maior parte dos jovens tem entre 16 e 17, há uma distorção 

entre idade-série, cerca da metade dos adolescentes internados 45,6% cursaram o 6º e 7º anos, 

com 14,62% cursando o ensino médio e 14% ainda nos anos iniciais do ensino fundamental. 

No momento da apreensão apenas 26,1% se encontravam estudando, 61% dos adolescentes 

não estavam; e 12,4% estavam matriculados, mas não frequentavam o ambiente escolar. Com 

dados alarmantes, cerca de 74% dos entrevistados não frequentavam a escola, 46,6% não iam 

à escola há mais de 1 ano; 5% entre 6 meses e 1 ano; e 11,7% há menos de 6 meses. As 

principais causas atribuídas por eles para a evasão escolar são: “não gostar de estudar” (30%); 

por expulsão escolar (14%); pela necessidade de trabalhar e não conseguir conciliar com a 

escola (12%); e por problemas no ambiente escolar (10%). Também no relatório 90% dos 

adolescentes têm 2 ou mais passagens pelo Degase, apenas 11,1% não têm passagem anterior. 

E as principais causas declaradas para apreensão se dão por roubo e tráfico, o que 

corresponde a 79% dos atos infracionais (JULIÃO; MENDES, 2019).  

Mais uma vez são dados que refletem um projeto de atuação ineficaz, com altas taxas 

de reincidência na qual é observada uma distância tremenda entre o que seria o objetivo do 

cumprimento de medidas socioeducativas em tese e a sua real efetivação na prática. Apesar 

das diferenças significativas entre o sistema penal e o sistema socioeducativo privativo, há de 

considerar que, dentro das suas especificidades, ambos apresentam estruturas de controle que 

desde os primórdios buscam punir de forma seletiva os grupos marginalizados.  

 

CAPÍTULO 2.1. Na mira da bala: o assassinato de crianças e jovens negros 

 

Apesar de o homicídio de jovens no país não ser o tema da minha pesquisa, trago 

esses dados para pensar a conjuntura de violência que perpassa os corpos pretos e a não 



garantia de direitos por parte do Estado a crianças e adolescentes brasileiros. De acordo com 

os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS), 

em 2017 ocorreram 65.602 homicídios no Brasil, e quando consideramos que essa violência 

acomete principalmente a população jovem a situação fica ainda mais agravante, com 35.783 

jovens assassinados, representando uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens no 

país.  

Segundo o levantamento realizado pelo Atlas da Violência, entre 2016 e 2017, houve 

um aumento de 6,7% na taxa de homicídios de jovens, e se levarmos em conta a última 

década, em 2007 a taxa que era de 50,8 por grupo de 100 mil jovens foi para 69,9 em 2017, 

um aumento de 37,5%. Dos 35.783 jovens assassinados em 2017, 94,4% (33.772) eram do 

sexo masculino, chegando a uma taxa de 130,4 por 100 mil habitantes. Do total de óbitos por 

homicídio, 59,1% se concentra entre 15 a 19 anos; 51,8% de 15 a 19 anos; 49,4% para 

pessoas de 20 a 24 e 38,6% de 25 a 29 anos de idade, sendo o homicídio também a principal 

causa de morte entre os jovens. 

Na mesma pesquisa é analisado também a quem se dirige a violência no Brasil, com 

75,5% das vítimas sendo compostas por indivíduos negros (pardos e pretos), com uma taxa 

de 43,1 homicídios por 100 mil negros, ao passo em que a taxa de não negros (brancos, 

amarelos e indígenas) foi de 16,0. No período de 2007 a 2017, a taxa de negros cresceu 

33,1%, entretanto a de não negros apresentou um pequeno crescimento de 3,3%. Se 

analisarmos apenas a variação do último ano, há uma redução de 0,3%, na taxa de mortes de 

não negros, com a de negros crescendo 7,2%. Para cada indivíduo não negro que sofreu 

homicídio em 2017, aproximadamente, 2,7 negros foram mortos. 

Quando analisamos o genocídio sistemático de jovens negros não podemos deixar de 

considerar que a política de drogas hoje no Brasil é responsável pelo encarceramento em 

massa e pela letalidade violenta no país, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Uma política 

que tem por alvo territórios perífericos, ocupados majoritariamente por negros, é uma política 

de morte que tem cor. Com a realização de operações policiais militares disfarçadas em nome 

de uma suposta “guerra às drogas”, quando não confinam, deixam os rastros de corpos negros 

pelo chão (MEPCT/RJ, 2019). De acordo com a Rede de Observatórios da Segurança, houve 

um aumento em 2019 na taxa por mortes decorrentes da ação policial, 

De janeiro a setembro, houve 1.402 mortes decorrentes de ação policial 

(aumento de 18,5% em comparação com o ano passado). Foram registradas 

ainda 34 chacinas policiais, ou operações com três ou mais mortos, que 

resultaram em 123 mortes múltiplas no primeiro semestre de 2019, 
representando um aumento de 750% comparado com 2013. O Rio de 



Janeiro de 2019 é um estado onde as polícias, ao invés de seguirem a 
orientação “maior eficácia com a menor letalidade”, adotaram um modo de 

operação que pode ser descrito como “muita letalidade, independentemente 

da eficácia”. Observamos uma sucessão de operações baseadas na violência 

extrema, sem qualquer efeito no sentido de alterar o domínio de territórios 
pelo crime. Em 2019, as polícias foram responsáveis por 40% das mortes na 

cidade do Rio e 44% na região de Niterói. Se nada for mudado, chegaremos 

brevemente a um cenário em que mais da metade das mortes serão de 
autoria de policiais. (Rede de Observatórios da Segurança, 2019, p. 35 e 48). 

 

O relatório do MEPCT/RJ traz também outro dado importante para pensarmos no 

aumento da violência nas favelas do Rio de Janeiro. Referente a ação policial, constam 34 

operações de helicópteros, de janeiro a junho de 2019. Essa ação se concretiza após o apoio 

de figuras políticas que encontram na política do “abate” a sua força política.  

Em entrevista concedida ao jornal Estadão, o governador Wilson Witzel, eleito em 

2018, diz que "O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai 

mirar na cabecinha e...fogo. Para não ter erro"6. Na defesa de uma “lei do abate”, o 

governador em sua política de segurança pública celebra a utilização de “plataformas aéreas”, 

ao que ele denomina ser as aeronaves com snipers (atiradores de elite) que atiram para baixo, 

ao mesmo tempo em que comemora e legitima as mortes decorrentes da ação policial, a 

exemplo do caso de Willian Augusto da Silva de 20 anos, que havia sequestrado um ônibus 

na ponte Rio-Niterói e foi morto por um sniper em Agosto de 2019. 

O contexto político e econômico neoliberal que se coloca traz figuras políticas com 

posicionamentos ultraconservadores, sendo favoráveis ao uso da força armada para controlar 

e silenciar populações específicas. O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata crianças 

e adolescentes, segundo dados do UNICEF, e assim como verificamos que o maior índice de 

homicídios acomete jovens negros, no caso das crianças isso também não é diferente. Entre 

2007 e 2019, 56% das vítimas com idade entre 7 e 14 anos eram negras (Ong Rio de Paz).  

A cada cinco crianças assassinadas até setembro do ano de 2019, quatro eram negras. 

Esses casos estão diretamente ligados à forma como as políticas de segurança pública vem 

sendo formuladas e executadas nesse país. Tanto o ano de 2019 quanto o de 2020 registraram 

mortes de crianças negras decorrentes de operações policiais, vale lembrar o caso da Ágatha 

Felix de 8 anos, assassinada com um tiro nas costas, disparado por um policial militar na 

Fazendinha, Complexo do Alemão no ano passado, e este ano o caso do João Pedro Mattos 

de 14 anos, baleado dentro de casa com um tiro nas costas, em uma operação no Salgueiro, 

                                                
6  A polícia vai mirar na cabecinha e fogo diz o novo governador do rio. Disponível em: 

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-diz-novo-governador-

do-rio,70002578109. Acessado em: 12/11/2020. 
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em São Gonçalo, fora os outros tantos casos que ocorreram em ambos os anos, todos eles 

decorrentes da ação policial militar.  

Como o ocorrido em Paraisópolis, segunda maior favela da capital paulista, em 1 de 

novembro de 2019, no Baile da DZ7. O que era para ser um local de lazer e cultura dos 

moradores, terminou com a ação da polícia militar que em uma estratégia de encurralamento, 

lançou bombas de gás e de efeito moral, no final resultando na morte de 9 jovens. Ao todo, 

31 policiais militares foram afastados e são investigados na participação. Completados um 

ano, os familiares e demais moradores fizeram uma homenagem na viela onde ocorreu o 

assasinato dos jovens7. 

Outro caso emblemático refere-se à Chacina da Candelária, ocorrida em 23 de julho 

de 1993, próximo à Igreja da Candelária, numa ação de truculência policial, que resultou no 

assassinato de 8 jovens moradores de rua e ferimentos a outras crianças e adolescentes que ali 

dormiam. Um dos sobreviventes, que havia levado 4 tiros, ajudou ainda a reconhecer os 

policiais militares que atuaram na chacina, e chegou a sofrer um novo atentado um ano 

depois, com mais 4 tiros, resistindo mais uma vez. Com diversas sequelas teve que pedir 

proteção e posteriormente se mudar do Brasil, diz a irmã, 

Ele tem pesadelos até hoje. Toda vez que está próximo da época da chacina 

ele relembra, conta como é que foi. É uma coisa que ele não esquece. E nem 

tem como esquecer, porque ele ficou com várias sequelas. Ele é cego de 

uma vista, ele é surdo, então isso ele jamais ele vai esquecer”, ressalta 
Patrícia. (irmã de Wagner, sobrevivente do massacre)8. 

 

Outro episódio, ocorrido a menos de um ano antes da Chacina da Candelária, foi o do 

Massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, na Casa de Detenção de São Paulo, 

popularmente conhecida como Carandiru, hoje desativada. O caso resultou na morte de 111 

presidiários e outros tantos feridos, por meio da intervenção arbitrária da polícia militar, 

inclusive com a aprovação do ex diretor, posteriormente assassinado. Em um curto período 

de tempo ocorrem dois momentos traumáticos, que marcam profundamente a legitimidade de 

matar não só crianças e jovens negros mas também os que se encontram na fase adulta.  

                                                
7 Moradores de Paraisópolis fazem homenagem a 9 mortos em ação da PM durante baile funk ocorrido há 1 ano 

em SP. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/01/moradores-de-paraisopolis-fazem-

homenagem-a-9-mortos-em-acao-da-pm-em-baile-funk-ocorrida-ha-1-ano.ghtml. Acessado em: 02/12/2020.  

 
8Chacina da Candelária: Sobrevivente ainda tem pesadelos, diz irmã. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2015/07/chacina-da-candelaria-sobrevivente-ainda-tem-pesadelos-diz-irma.html. Acessado em: 

12/11/2020. 
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Em entrevista concedida ao El País em 20179, um sobrevivente do massacre do 

Carandiru narra alguns episódios referentes ao dia em que ocorreu a chacina mas também os 

traumas que o acompanham,  

Eu era negro, egresso do sistema penitenciário, sobrevivente do massacre do 

Carandiru, dependente químico e semianalfabeto. Na hora de fazer um 

currículo, na hora de procurar um emprego, apresentava antecedentes 
criminais e ninguém me queria. [...] Não tenho mais pesadelos, mas traz 

uma revolta lembrar disso tudo né? Quem sobreviveu fica revoltado. Eu sou 
desacreditado do Estado até hoje. (Sidney Sales, sobrevivente do massacre).  

 

Essas informações nos levam a ter uma compreensão a respeito da atuação violenta do 

Estado brasileiro, que vem reorganizando e reestruturando ao longo dos anos uma política de 

morte que se perpetua desde os tempos em que corpos negros eram empilhados e jogados ao 

mar. A ideia de biopoder que será desenvolvida pelo filósofo francês Michel Foucault 

contribui para entender o que seria em parte a expressão máxima de soberania do Estado, o 

poder, entretanto, deixa lacunas que serão posteriormente consideradas e avaliadas pelo 

filósofo e intelectual camaronês, Achille Mbembe com o conceito de necropolítica.  

 Foucault em suas reflexões formula o conceito de biopoder, ou seja, o poder de 

governar a vida. O poder de morte que era executado com os suplícios, em Vigiar e Punir, se 

modifica através de uma reestruturação dos sistemas de controle e punição nas sociedades 

ocidentais. No contexto medieval, o método de punição era realizado em praça pública e 

tinha por finalidade causar dor excessiva aos condenados, com torturas corporais, intensas e 

prolongadas, promovendo espetáculos para o público. Com o declínio dos suplícios, a 

punição corporal é reformulada com a reestruturação dos sistemas de controle. O princípio de 

poder matar se modifica para o de poder viver. Assim, o biopoder é a manifestação de poder 

que interfere positivamente sobre a vida dos indivíduos, e exerce o controle da mortalidade 

através da disciplina de corpos, bem como governar um grande número de indivíduos por 

meio da biopolítica. No entanto, ao passo em que deixamos viver, quem estamos deixando 

morrer? Mbembe logo no começo de sua obra se indaga a respeito das lacunas que o conceito 

de biopoder não consegue responder, 

Pode-se resumir nos termos acima o que Michel Foucault entende por 

biopoder: aquele domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu o 
controle. Mas quais condições práticas se exerce o poder de matar, deixar 

viver ou expor à morte? Quem é o sujeito desta lei? O que a implementação 

                                                
9Sobrevivente do Carandiru: “Se a porta abrir, você vive. Se não, vou te executar”. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html. Acessado em: 12/11/2020. 
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de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte e 
sobre a relação que opõe essa pessoa a seu ou sua assassino? Essa noção de 

biopoder é insuficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que 

o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, faz 

do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto? A guerra, afinal 
é tanto um meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer  o 

direito de matar. Se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos 

perguntar que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano (em especial 
o corpo ferido ou massacrado)? Como eles estão inscritos na ordem do 
poder? (MBEMBE, 2018.p.6). 

 

Assim, para Mbembe, a necropolítica é uma política que reside na capacidade do ser 

soberano, na figura do Estado, ditar quem pode viver e quem deve morrer. Através da leitura 

da política, da soberania e do sujeito, o autor irá remodelar o discurso filosófico eurocêntrico 

da modernidade, trazendo a centralidade do debate racial para pensar sociedades colonizadas. 

Mbembe propõe em sua obra, que precisamos nos ater a realidade que nos cerca ao 

analisarmos as experiências de violência contemporânea. Por meio da biopolítica o Estado 

decide quem matar, e utiliza o racismo como forma material de reestruturar a política de 

morte, ou seja, a necropolítica (MBEMBE, 2018). 

 O objetivo de trazer ambos os intelectuais justifica-se pela tentativa de entender como 

os órgãos estatais atuam através do poder, para selecionar quem deverá morrer. Na promoção 

da necropolítica, ou seja, a política de morte que, no contexto brasileiro, terá o corpo negro 

periférico como alvo preferencial. O Estado reestrutura os mecanismos que efetivam a 

violência, deixando em suas mãos a marca do genocídio sistemático da população negra. No 

mais, entendo que ao trazer um arcabouço epistemológico aliado a análise de dados 

quantitativos enriquece e traz sustentação para a metodologia proposta.  

  

CAPÍTULO 3. Privação de liberdade: um barril de pólvora?  

“Os caras falam que é pra educar, mas eu só desci mais revoltado. Eles 

mesmo cria os pitbull. Efetivo? Só me deixou com mais ódio na mente, só 

me piorou”. DG (nome fictício), 16 anos10. 

Dediquei o terceiro capítulo para a técnica de coleta em pesquisas qualitativas, com a 

elaboração de duas entrevistas semi-estruturadas, que foram elaboradas através da plataforma 

online Zoom, contando com cerca de 30 min cada. A primeira realizada em 23/10/2020 com 
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a pesquisadora Juliana Vinuto, e a segunda em 26/11/2020 com a professora Vanusa Maria 

de Mello. Foram utilizadas perguntas diferentes para ambas as entrevistadas, tendo em vista 

que o objetivo com o resultados das mesmas também eram distintos mas que ainda assim são 

diálogos que irão se complementar.        

 A pesquisadora Vinuto tem por objeto de estudo os agentes socioeducativos, então 

busquei entender como a prioridade dada a políticas de segurança influência na consolidação 

de atividades pedagógicas preconizadas pela legislação brasileira através do ECA e Sinase. A 

pesquisadora aponta para a centralidade dada aos procedimentos de segurança como uma 

variável importante para compreender as dimensões que permeiam o racismo institucional 

nos centros de internação socioeducativo. Ademais, o diálogo também permeou as discussões 

frente ao contexto político e seus efeitos nos centros de internação socioeducativa do Degase.

 No caso da professora Vanusa, meu objetivo foi compreender como se dá a atuação 

de projetos de educação e seus efeitos no contexto de internação socioeducativa. O projeto de 

educação não formal intitulado, “Escrevivendo a Liberdade”, que é coordenado por ela, se 

encontra agora em dois pólos, o primeiro no Centro de Socioeducação Professor Antonio 

Carlos Gomes da Costa (PACGC), unidade de internação feminina e o segundo se desdobra 

na atuação com mães de adolescentes privados de liberdade do Centro de Atendimento 

Intensivo de Belford Roxo (CAI- Baixada), em parceria com a Casa Mãe Mulher. Para além, 

a entrevista também propôs pensar se os centros de internação socioeducativo do Degase 

cumprem com o projeto pedagógico para a ressocialização de jovens privados de liberdade.

 Por fim, minha intenção era realizar uma entrevista com ao menos uma pessoa que 

tivesse vivenciado a privação de liberdade no sistema socioeducativo, entretanto como não 

foi possível, utilizei a entrevista que foi realizada pelo The Intercept Brasil com três jovens ex 

internos, no ano de 2019. Inclusive, a epigrafia que trago em cada início de capítulo deste 

trabalho, traz frases dos jovens que foram entrevistados.        

 A primeira entrevistada, Juliana Vinuto é professora substituta do Departamento de 

Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (DSP-UFF), Mestre em Sociologia 

pela USP e Doutora em Sociologia pela UFRJ. A pesquisa do mestrado foi voltada para a 

atuação dos profissionais da socioeducação da Fundação Casa, ao passo em que na tese de 

doutorado, buscou estudar especificamente a atuação dos agentes socioeducativos do Degase, 

e entender de que forma os discursos punitivistas e securitários se legitimam na rotina de 

trabalho dos agentes, ou seja, a validade da segurança que é dada no interior de uma 



instituição que se propõe a princípio ser um espaço socioeducador e ressocializador. Segundo 

Vinuto,  

No final das contas o modo de funcionamento é ela negar a todo momento 

oficialmente que o que ela faz é segurança. A instituição se coloca sempre 
com um discurso de socioeducação, ressocialização, direitos humanos mas 

na prática, na rotina de trabalho dos profissionais isso não é uma questão. 

Isso é uma questão pra fora quando a instituição se justifica pra sociedade, 
mas pra dentro isso não é um ponto. VINUTO, entrevista realizada em 
23/10/2020. 

 Para a pesquisadora, o projeto pedagógico nos centros de internação ocorre porque 

profissionais individualmente se propõem a isso, na medida em que a direção da instituição 

esteja aberta a implementar tais projetos. Não há uma demanda institucional administrativa 

para fazer com que, por exemplo, os agentes socioeducativos tenham um planejamento de 

atuação visando a socioeducação, a única demanda que se coloca é a da segurança.  

Como também apontado na entrevista realizada pelo The Intercept em 2019, “As 

poucas atividades lúdicas só são possíveis por conta da perseverança e investimento pessoal 

dos socioeducadores ou atuação de ONGs”. Para Vinuto, a mínima possibilidade de um 

educador se engajar faz toda diferença, o que não ocorre com os adultos no sistema penal,  

 
Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma mulher das equipes 

dirigentes digamos assim, e ela veio e me mostrou um adolescente que tinha 

passado pelo degase que ele estava de roupa social e que olha como é 
possível, ele ressocializou. O profissional que quer vender a imagem de que 

o Degase ressocializa pega esse caso individual e usa como um todo mas 

pelo menos existe esse caso individual, pior seria se não existisse.No final 
das contas eu acho que alguns grupos do degase valoriza muito esses grupos 

individuais e ai por isso que isso se justifica, o discurso da ressocialização 

mas no geral, na vida concreta cotidiana a socioeducação é um exceção, é 
realizada por indivíduos, pelos profissionais individualmente. VINUTO, 

entrevista realizada em 23/10/2020. 

 

 O nome deste capítulo foi baseado também no diálogo decorrente desta primeira 

entrevista, “[..] não tem porque achar que aquilo não é um barril de pólvora [...]. Qualquer 

prisão vai ser punitiva porque a lógica vai ser segurança”, Juliana aqui analisa o modelo de 

encarceramento como um barril de pólvora que impossibilita a ressocialização dos jovens, 

pois por melhor que seja a qualidade da educação ofertada, ainda assim a instituição limita o 

ensino para as regras de sobrevivência no espaço de privação, e não regras para sobreviver 

em sociedade. A pesquisadora afirma,  

 
[...] Quando você coloca um contingente de pessoas presas sem nenhum tipo 

de atividade educativa, sem nenhum estímulo, sem nada, só o fato de elas 



estarem ali presas isso vai fazer com que a função da instituição seja 
exclusivamente evitar conflitos entre essas pessoas, ou entre essas pessoas e 

os profissionais. O próprio modelo de encarceramento que estimula muito 

conflito [...]. VINUTO, entrevista realizada em 23/10/2020. 

 

Para Vinuto existe ainda um outro fator importante, que é a priorização da segurança 

como efeito do racismo institucional no cotidiano de trabalho dos agentes socioeducativos em 

centros de internação do Degase11. As dimensões e manifestações do racismo institucional 

revelam um histórico que é marcado por opressões raciais, tais como dificuldades de acesso à 

saúde, educação, trabalho, entre outros, e que irá atingir diretamente a população negra como 

um todo, independentemente de gênero, região, ou renda. 

Esse racismo institucional opera por duas vias na socioeducação, primeiro através do 

silenciamento das questões raciais, e segundo por meio da normalização do encarceramento 

de jovens negros nos centros de semiliberdade e internação do Degase. De acordo com 

Juliana há uma tendência, tanto dos pesquisadores que estudam os jovens em conflito com a 

lei quanto dos servidores da instituição, em tratar as desigualdades que permeiam o espaço 

apenas como uma questão de classe, o que leva a uma naturalização do encarceramento de 

pessoas negras. Ao longo do diálogo, ela recordou uma entrevista que realizou em 2016, 

 
Então, quando chega aqui uma menina branquinha, bonitinha, a gente olha 

pra essa menina e fala "o que essa menina tá fazendo aqui?" sabe? (...) Não 

entendo o porquê que a gente tem esse pensamento, involuntário. Por mais 

que você não seja uma pessoa racista, você acaba tendo esse tipo de 
pensamento. Agente socioeducativa feminina, centro de internação 

feminino, julho de 2016 (VINUTO, 2018, p.2). 

 

 Na mesma direção, observamos que as relações de poder do sistema socioeducativo 

privativo de liberdade se encontram intimamente ligadas com o contexto político. Hoje, o 

clima político, autorirário e conservador, com um presidente que exalta a tortura, enfraquece 

a atuação dos profissionais mais alinhados aos direitos humanos. Frases como “bandido bom, 

é bandido morto”, ecoam não apenas no senso comum mas principalmente nas instituições de 

controle social, que acabam por dar legitimidade para os agentes que buscam exercer um 

trabalho securitário exclusivamente.  

O que nos leva a pensar também as políticas públicas de segurança aprovadas 

recentemente, e que já foram apontadas no segundo capítulo, como a aprovação do porte de 
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internação para adolescentes em conflito com a lei. In: 42º Encontro Anual da ANPOCS: SPG34 Racismo e 

Antirracismo. 22 a 26 de outubro de 2018, em Caxambu - MG. 



armas para os agentes socioeducativos, hoje agentes de segurança socioeducativo, dando cada 

vez mais impulso para uma atuação securitária. 

A segunda entrevistada foi a professora Vanusa, que é doutoranda em Educação pela 

PUC-Rio e mestre em Educação pela PUC/RJ. Sua relação com jovens em privação de 

liberdade no Degase começou em 2007, atuando como professora de língua portuguesa em 

uma escola estadual localizada no Cai Baixada - Belford Roxo.  

Ainda nesse contexto buscou desenvolver também projetos para além da sala de aula, 

como dança, teatro e principalmente com o cinema, trazendo a cultura afro-brasileira para a 

prática pedagógica. Depois teve uma atuação com os adultos presos, voltando a trabalhar com 

jovens a partir de 2019 em uma iniciativa de educação popular, com o projeto Escrevivendo a 

Liberdade, que até hoje se encontra ativo tanto numa unidade de internação feminina quanto 

na recente atuação com as mães de jovens privados de liberdade.   

O Degase propôs que a UFF representasse sob coordenação da professora Vanusa e 

também à época, a pesquisadora Sandra Maciel, uma pesquisa na instituição, no campo da 

educação. Ao mesmo tempo se construiu a proposta de parceria para que se desenvolvesse 

um projeto de educação também. A literatura já era a área de domínio da Vanusa, então o 

projeto Escrevivendo a Liberdade busca desenvolver oficinas e rodas de leitura e escrita 

literária criativa, além de conhecer as narrativas e as memórias das adolescentes.  

Num primeiro momento foi realizada uma oficina com os servidores do Degase, 

justamente para trazer a importância do trabalho e depois foram desenvolvendo a atuação 

com as adolescentes da unidade feminina do PACGC. Agora no contexto da pandemia, não 

está sendo permitida a ação presencial na unidade, então estão sendo enviadas cartas, vídeos e 

livretos, para além de produtos de higiene também. 

[...] A ideia vem mesmo de a gente acreditar que precisa ter uma educação 

em liberdade dentro do espaço de privação de liberdade e porque a gente 

acha que é isso que a gente busca, que a gente tenta construir, uma educação 
em liberdade, muito pelo histórico que eu tenho com a educação popular né 

nos movimentos sociais e na movimentação política aqui fora, que é minha 

formação pra além da formação acadêmica. Vanusa, entrevista realizada em 

25/11/2020. 

 Para além da atuação no PACGC, o projeto Escrevivendo a Liberdade em parceria 

com a Casa Mãe Mulher, que é uma casa que desde 2011 oferece acolhimento para as mães 

de jovens em privação de liberdade, tem atuado há dois meses com as mães de adolescentes 

do centro de internação CAI-Baixada, juntamente com pessoas voluntárias. Segundo Vanusa, 

mesmo com a pandemia, a oficina tem ocorrido respeitando as medidas de prevenção. O 



projeto toma outra dimensão quando se volta para o público composto por mães, as memórias 

se tornam mais fortes, é mais aprofundado,  

[...]Então lá é um lugar que elas são recebidas com carinho, com respeito, aí 

tem o cafezinho da manhã, tem o almoço, tem abraço, abraço agora não 

pode porque está na pandemia, mas fora da pandemia tem abraço, tem água 
gelada, banheiro com papel higiênico, convers, isso tudo idealizado e 

administrado pela Sandra Santos [...]. Vanusa, entrevista realizada em 

25/11/2020. 

No que permeia a discussão do debate étnico racial, a professora analisa a importância 

dos projetos de educação externa, como a rede Emancipa Degase, o Empodera Jovens, a 

Associação Elas Existem Mulheres Encarceradas, e o próprio Escrevivendo a Liberdade. Este 

se baseia no conceito de escrevivência da escritora Conceição Evaristo, entendendo que a 

mulher negra tem voz e precisa contar suas histórias e memórias, e tendo por princípio trazer 

a emergência do tema na literatura brasileira, priorizando autoras e autores negros. Conforme 

aponta a professora,  

[...]Os jovens são negros, as famílias são negras, teve um dia na Casa Mãe 

que eu tava lá, e 100% das pessoas presentes eram negras [...]. Mas isso é 

uma emergência, então eu acho que esses projetos estão propondo de acordo 
com as suas especificidades ne, oficinas que falam das tradições, das 

culturas afro brasileiras [...]. Vanusa, entrevista realizada em 25/11/2020. 

Mesmo atuando enquanto educadora e compreendendo os centros de internação do 

Degase como espaços que podem garantir o mínimo de acesso à escolarização, ela entende 

também que a instituição não é ressocializadora, pois a mesma é feita para garantir que os 

sistemas de privilégios se perpetuem através de uma indústria que é sustentada pelo próprio 

modelo de encarceramento.         

 Há uma banalização do encarceramento, apontado nos dados apresentados no segundo 

capítulo deste trabalho, ao passo em que a medida de privação de liberdade se torna regra, e 

não mais uma exceção. Para Vanusa, que flerta com o abolicionismo penal12, e se considera  

anti-punitivista e anti-proibicionista, o sistema socioeducativo precisa rever as estratégias 

adotadas, e dar prioridade a medidas em semi-aberto e a assistência social. Ou seja, o 

abolicionismo penal faz parte da teoria criminológica crítica que entende a descriminalização 

como a retirada de determinadas normas penais, e a despenalização sendo a extinção da pena. 

Ser anti-punitivista e anti-proibicionista, é entender que a crítica não deve apenas girar em 

                                                
12 DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas? Editora Bertrand Brasil, 2018. 



torno do encarceramento em massa, mas sobretudo questionar a naturalização da prisão como 

forma de punição. A professora e filósofa Angela Davis diz,   

É no contexto dessas alternativas abolicionistas concebidas de forma mais 

ampla que faz sentido abordar a questão das transformações radicais no 

sistema de justiça existente. Dessa forma, além de minimizar, por meio de 

várias estratégias, os tipos de comportamento que levam as pessoas a ter 

contato com a polícia e os sistemas de justiça, há a questão de como tratar 

aquelas que violam os direitos e o corpo dos outros. Diversas organizações e 

indivíduos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, oferecem 

meios alternativos de fazer justiça. Em casos limitados, alguns governos 

tentaram implementar alternativas que abrangem desde a resolução de 

conflitos até a justiça restaurativa ou reparadora. (DAVIS, Angela. Estarão 

as prisões obsoletas?, 2018, p.122 e 123). 

O contato com as trajetórias e percepções que atravessam a atuação das entrevistadas, 

foi fundamental para a consolidação desta pesquisa. Mas ainda gostaria de trazer como 

essencial, a análise que perpassa o olhar de três jovens que tiveram suas vidas aprisionadas e 

que relataram suas experiências ao The Intercept em 2019, depois de saírem do sistema 

socioeducativo do Degase/RJ.          

 O primeiro entrevistado Vinícius (nome fictício), de 17 anos, foi abordado por agentes 

do Lapa Presente que invadiram sua residência no centro do Rio, que confundiram o local 

com uma boca de fumo. Mesmo tentando afirmar a sua inocência, o jovem ficou alocado 

temporariamente no Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho (Cense-GCA), justamente 

uma das unidades de medida provisória que apresenta um quadro crítico de violações, em 

uma cela superlotada.                    

Às seis da manhã, os internos formavam uma fila indiana e eram preparados 

para a contagem. A água, dividida em dois galões de cinco litros, acabava 

rápido por conta do calor causado pela superlotação. Para tomar banho, 

outro problema. “Era um minuto. Você entrava, se molhava, passava o 
sabão e saía. Ficava um minuto certinho, e aí chamavam: ‘acabou o banho’. 
Tem que voltar pro alojamento. E nem sabonete eles davam”, lembra. 

Depois de 48h foi encaminhado à juíza, lá ele apresentou sua carteira de trabalho para 

comprovar que estava empregado, e ainda assim foi sentenciado à liberdade assistida. Ele 

conta como ocorriam os encontros com as assistentes sociais, “Ela faz umas perguntas, se 

você sentiu o impacto [do ato infracional e da detenção], como tá agora, se quer cometer de 



novo. Mas na verdade eu não cometi, né?”       

 O segundo entrevistado foi o Fernando (nome fictício), que na época da apreensão 

tinha 17 anos. Acompanhado de um adulto, ambos tentavam fugir após roubarem um carro, e 

durante a perseguição, o jovem foi atingido no ombro. Mesmo sendo sua primeira passagem 

no sistema, a sentença dada foi a internação provisória e depois a justiça o condenou a passar 

seis meses no Centro de Atendimento Intensivo - CAI Baixada, unidade de regime fechado. 

 Durante todo o período da internação, Fernando permaneceu com a bala alojada no 

ombro. A médica que o acompanhava solicitou a liberação antecipada, devido a gravidade da 

situação do jovem, entretanto o judiciário não acatou o pedido. E ainda ficou alocado na 

chamada ala individual, que já enfrentava dificuldades por conta da superlotação.  

 Além de sua debilidade física e os enfrentamentos com a superlotação, Fernando teve 

que lidar também com a violência por parte de um agente que tinha conflitos com o seu pai, o 

jovem relata: "Eu acordava todo dia cedo por causa do plantão dele. Ele me tirava de dentro 

do alojamento só para me bater”. A unidade também sofreu com duas rebeliões no período 

em que esteve internado, “Não tem essa que é socioeducativo. O que acontece lá é tu 

apanhar, tá entendendo?” contou ao The Intercept. A instituição abalou o psicológico do 

adolescente, que encontrou nas pequenas ações individuais realizadas por professores e 

diretores, uma forma de tentar amenizar as sequelas deixadas pela privação de liberdade. De 

acordo com a reportagem estudar nos centros de internação do Degase é um privilégio para 

poucos,  

Quase 90% dos internos em regime provisório ou fechado não estudam, 
principalmente por causa da falta de vagas e da dificuldade de 

deslocamento, especialmente nas unidades superlotadas. O direito à 

educação, previsto no ECA, esbarra em poucas e pequenas salas e num 
efetivo insuficiente de agentes para a quantidade de adolescentes. (The 

Intercept, 2019)13. 

O último entrevistado foi o DG (nome fictício), detido em flagrante com 16 anos, 

após roubar uma moto em 2018. O jovem conta que desde o momento da apreensão até a 

transferência para uma unidade de internação, sofreu um longo percurso de violência policial, 

para além de ter outros direitos ignorados. Passando mais de dois dias sem comer, o jovem 

diz, “Os caras não dão nada, não. Só fui comer quando cheguei no Degase”.  

 DG ficou alojado no Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho, (Cense-GCA), lá 
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ele revela também uma série de violações. Na unidade os agentes tinham carta branca para 

bater nos jovens, e em relação às visitas, “Eles falavam que eram 10 minutos de visita, mas 

chegava lá e eu dava só um abraço na minha mãe, ela começava a chorar, e os cara já 

separava e mandava embora. Era isso com todas as mães”, lembra.     

 Importante lembrar que o Cense-GCA é uma unidade de medida provisória, lá não são 

ofertadas aulas ou outras atividades de lazer, mesmo que ainda tivesse uma quadra esportiva 

bem à frente do alojamento. Só depois de muito tempo, chegando a ultrapassar a estadia 

máxima da medida provisória de três dias, no caso do DG contou com mais de 20 dias, que a 

justiça decidiu pelo regime semiaberto, em um dos Centros de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente, o Criaad. O jovem optou por não permanecer e ficou foragido 

por nove meses. Segundo o The Intercept, pouco tempo antes da publicação da reportagem, 

descobriram que DG voltou a ser apreendido pelo sistema.       

 Algumas questões precisam ser aqui ponderadas, assim como foi apontado no 

decorrer deste trabalho, o Degase recebe em sua maioria, adolescentes que cometeram atos 

infracionais análogos a roubo e tráfico de drogas, o que diverge da prioridade que deveria ser 

dada às medidas em meio aberto. No caso do segundo entrevistado, por exemplo, a infração 

foi cometida por roubo e era a primeira passagem do jovem pelo sistema, e mesmo assim ele 

cumpriu a sanção em regime fechado. Segundo o que consta no Art. 122 do ECA, a medida 

de internação só poderá ser aplicada mediante infração de grave ameaça ou violência à 

pessoa, por reincidência no cometimento de infrações graves ou por descumprimento de 

medida anteriormente imposta.        

 Essas instituições estão operando 67% acima da lotação máxima, num quadro de 

superlotação agravante14. No caso, por exemplo, dos três jovens entrevistados, todos 

passaram por situações de unidades lotadas, além de sofrerem com uma série de violações de 

direitos humanos, a exemplo do não acesso à saúde, educação, visitas familiares, que 

deveriam ser garantidos por lei. Outro ponto a ser destacado, é no que se refere às violências 

praticadas contra os adolescentes, que ocorrem antes mesmo destes adentrarem o sistema. E 

aqui mais uma vez é preciso atentar que as violências são cometidas contra adolescentes 

negros, a reportagem relata também que mais de 70% dos jovens internos são negros e 81% 

tem entre 16 e 18 anos (The Intercept, 2019).      
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operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html. Acessado em: 27/11/2020. 
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Considerações Finais 

 O Brasil foi o último país do ocidente a abolir a escravidão, em 1888, e ainda assim 

sob imagem do positivismo europeu, conseguiu constituir a partir do século XX a teoria da 

harmonia entre as raças, que por um lado se desdobra na negação do racismo no país e por 

outro se vale de teorias eugenistas que veem na miscigenação uma forma de embranquecer a 

população brasileira e ao longo prazo a eliminação dos traços da etnia negra, presumindo a 

superioridade da raça branca.   

A partir desse projeto de dominação, a democracia racial aparece hoje, inclusive nos 

discursos de figuras políticas, na tentativa insustentável de apresentar uma sociedade na qual 

os vestígios de herança colonial foram superados, ao passo em que brancos e negros viveriam 

em harmonia, impedindo portanto a elucidação do racismo estrutural. O país marcado pela 

negação do racismo que, objetivando ocultar os obstáculos decorrentes da sistematização do 

mesmo, demarca em uma sociedade colonizada, apenas a dimensão de classe para pensar as 

desigualdades sociais, por conseguinte consolida uma sociedade que naturaliza as violências 

que acometem as populações negras.  

 As instituições de controle por conseguinte também reproduzem as diferenças sociais 

que são estruturadas por hierarquias raciais, revelando não apenas um modelo de atuação 

securitário e punitivista, mas sobretudo um sistema de contenção que é seletivo. No caso das 

instituições de controle juvenil, coube analisar se a doutrina da situação irregular, com o 

Código de Menores, foi superada pela consolidação do ECA em 1990, com a atual doutrina 

de proteção integral.  

Ainda que haja hoje o resguardo na legislação, os estudos analisados apontam que 

além de ser dada prioridade às políticas de segurança nas unidades de internação do Degase, 

que por conseguinte interferem nos projetos de educação e ressocialização dos adolescentes, 

os dados também indicam que o próprio modelo de encarceramento é falho, com a 

prevalência dada às medidas em meio fechado, aliado ao aumento de reincidências. 

 A expressão de um racismo institucional velado nas unidades de internação juvenil, se 

encontra articulado a um projeto político muito maior. É preciso entender que, as relações de 

poder constituídas nos espaços de contenção se encontram interligadas com o contexto 

político brasileiro. Se em algum momento houve a possibilidade de articulação dos projetos 

educacionais, hoje andamos na contramão com uma série de desmontes, a exemplo da 

liberação do porte de armas para os agentes socioeducativos e o recém projeto de lei 

aprovado na Alerj (PEC 33) que inclui o Departamento Geral de Ações Socioeducativas 



(Degase) no rol dos órgãos estaduais de segurança pública, transformando os agentes 

socioeducativos em agentes de segurança socioeducativa, violando direitos fundamentais dos 

adolescentes. Além de descumprir com Art. 144 da Constituição Federal, que não reconhece 

os agentes do sistema socioeducativo como funcionários encarregados de prestar serviços de 

segurança pública, o projeto também viola os acordos internacionais ratificados pelo Brasil e 

os pressupostos atribuídos pelo ECA e Sinase.  

 O Brasil é o terceiro país que mais encarcera, e o quinto país do mundo que mais 

mata crianças e adolescentes, assim como já foi apontado ao longo dos capítulos, são índices 

de violência que acometem, crianças e adolescentes, o que também será revelado na fase 

adulta. Através da compreensão de um processo escravocrata que com a pós abolição 

reestruturou as formas de opressão contra os recém-libertos, temos um corpo negro que até 

hoje segue sendo estigmatizado. Se valendo da suposta democracia racial, o país perpetua 

uma trajetória de marginalização do povo negro, naturalizando os assassinatos e banalizando 

o encarceramento em massa desses mesmos corpos.  

 O estado do Rio de Janeiro reproduz os reflexos da atuação de figuras políticas que 

adotam o modelo político-econômico neoliberal, conservador e autoritário, indo na direção 

contrária à defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Por trás das grades, a 

resposta dada para o aumento no contingente é acompanhada de propostas para a ampliação 

das celas, revelando o intuito de seguir com uma lógica punitivista de encarceramento. E nas 

favelas o cenário de violência extrema que se apresenta como resultado das operações 

policiais e acompanha uma margem crescente, indicando ações truculentas que são validadas 

pela política do “abate” e materializadas em frases como, “bandido bom é bandido morto”. 

As considerações aqui postas também serão evidenciadas nos diálogos que percorreram as 

entrevistas realizadas, assim como nas narrativas apresentadas por aqueles que sentiram na 

pele a perda de direitos com a privação de liberdade.  

A primeira entrevistada, a pesquisadora Juliana Vinuto que desenvolveu seu estudo a 

respeito dos agentes socioeducativos, trouxe reflexões importantes para pensar a prioridade 

que é dada às medidas de segurança e como estas se encontram também intimamente ligadas 

ao contexto político. Pensar as dimensões que atravessam o racismo institucional me parece 

ser uma das possibilidades para compreender a prevalência das medidas de internação como 

forma de dar continuidade a herança colonial, punindo e controlando jovens negros.  

A segunda entrevistada trouxe a sua visão enquanto educadora atuante do Degase, a 

professora Vanusa Maria, desenvolve um projeto de educação não formal, sinalizando que 

ainda que seja fundamental o desenvolvimento de pequenos projetos externos, a professora 



entende que os centros de internação deixam de cumprir com o que deveria ser o seu papel, a 

ressocialização de jovens privados de liberdade por meio da educação. 

 Enfatizo que ao olhar o sistema de internação socioeducativo apenas como centro de 

suporte para o acesso à educação enfraquece a luta por medidas alternativas. Como bem irá 

avaliar a pesquisadora Juliana Vinuto e a professora Vanusa Maria, há uma diferença 

considerável entre o sistema penal e o sistema socioeducativo, e o pouco das atividades 

educativas que são ofertadas na socioeducação, deverão ser garantidas. Entretanto, as 

mobilizações frente à construção de projetos educativos nas unidades devem também ser 

acompanhadas de políticas alternativas ao regime de internação.  

Não poderia deixar também de apresentar o olhar dos jovens que já passaram pelo 

contexto de privação de liberdade. A ideia no começo era entrevistar a narrativa de pelo 

menos uma pessoa, entretanto não foi possível contactar alguém, e isso é uma questão que 

também já ficará para as próximas pesquisas que busco desenvolver. De todo modo, consegui 

acessar a reportagem do The Intercept Brasil realizada em 2019, nela constam passagens da 

entrevista feita com três jovens que vivenciaram a privação de liberdade no Degase. Vinícius, 

Fernando e DG (nomes fictícios) apresentam o percurso de violências nas  unidades do 

Degase, desde a apreensão até o término das sanções. As narrativas manifestam uma 

instituição que se distancia da ressocialização e se aproxima do modelo de sistema penal, 

cultivando o princípio da reincidência e da internação compulsória. 

Tanto as pesquisas teóricas quanto os relatórios examinados trouxeram a base para a 

construção do trabalho, que aliado à técnica das entrevistas realizadas puderam sanar algumas 

questões mas que ainda estão longe de uma resposta final, há muito a ser feito no campo.  

 Apesar das investidas legislativas com a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e posterior consolidação do Sinase, as instituições de controle do sistema 

socioeducacional ainda absorvem a herança da FEBEM, uma época em que não havia 

qualquer garantia de direitos. Ao adentrarmos os espaços privativos de liberdade temos que 

mais da metade é composta por jovens negros, ou seja, investigar o contexto de privação de 

liberdade, sem considerar a raça como categoria de análise, desqualifica a trajetória de 

criminalização, violência e controle sobre corpos negros.      

O presente trabalho não se esgota, os estudos ainda apresentam muitas lacunas, e faz-

se necessário cada vez mais uma discussão que gire em torno da análise de narrativas negras 

com escritas que permeiam o estudo das relações étnico-racias, e das novas abordagens 

criminológicas latino-americanas, que situam o racismo como materialidade estruturante dos 



sistemas penais. Entretanto, trazer a investigação levando em conta as especificidades que 

atravessam a relação entre racismo estrutural e sistema socioeducativo.  

Por fim, cabe, portanto, aos pesquisadores da socioeducação, e aqui me incluo, em 

suas temáticas considerarem que o racismo é estrutural, e estão presentes nas unidades de 

controle social, e na internação juvenil não seria diferente. A instituição segue desde sua 

criação perpetuando uma trajetória de violência e invisibilidade que acometem jovens negros 

e negras brasileiras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências Bibliográficas  

BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Editora Schwarcz-

Companhia das Letras, 2008. 

 

BRASIL. Lei Federal nº. 6.697. Institui o Código de Menores, 1979. 

 

_______. Lei Federal nº. 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. 

 

_______. Lei Federal nº. 12.594 - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 2012. 

 

_______. Levantamento Anual Sinase 2017. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 

2019.  

 

_______. Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e eixos operativos 

para o SINASE. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

2013. 

 

_______. Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo-SINASE/ Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos – Brasília-DF: CONANDA, 2006. 

 

_______. Socioeducação: legislações, normativas e diretrizes nacionais e internacionais. 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Rio de Janeiro: Novo Degase, 2013. 

 

BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo Horizonte-MG: Letramento: 

Justificando, 2018. 

 

CARNEIRO, Sueli. A Construção do Outro como Não-Ser como fundamento do Ser. 

Feusp, 2005. 

 

CERQUEIRA, Daniel; SERGIO de Lima, Renato; et al. Atlas da violência 2019. Brasília: 

Rio de Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública. 

 

COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Socioeducação:estrutura e funcionamento da 

comunidade educativa. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2006b. 

 

________________________________. Os regimes de atendimento no Estatuto da 

Criança e do Adolescente: perspectivas e desafios. Brasília: Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, 2006d. 

 

DA SILVA LESSA, Hemilim. O que é o direito à educação no sistema socioeducativo? 

Revista Ensaios, v. 15, p. 84-106. 

 

DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas? Editora Bertrand Brasil, 2018. 

 

DE ALMEIDA, Sandra Maciel. Educação de mulheres e jovens privadas de liberdade: 

Vulnerabilidade socioeducacional e contingências da privação. Paco Editorial, 2017. 

 



FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro caído no chão: o sistema penal e o projeto 

genocida do Estado brasileiro. Brado, 2019. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Editora Vozes, 2014. 

 

GODOI, R. S. Para além dos muros da escola: percursos biográficos e trajetórias 

escolares de jovens do sistema socioeducativo. Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Niterói. 

2017. 

 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade. 4ª edição. LTC, 

1988. 

 

JULIÃO, Elionaldo. Escola na ou da prisão? Cad. Cedes, Campinas, v. 36, n. 98, p. 25-42, 

jan./abr., 2016. 

 

MBEMBE, Achille. Necropolítica. N-1 Edições, 3ª, 2019. 

 

MENDES Silva, Claudia Lúcia; JULIÃO Fernades, Elionaldo. Trajetórias de Vida de 

Jovens em Situação de Privação de Liberdade no Sistema Socioeducativo do Estado do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: DEGASE, 2018. 

 

PAULA, Liana de. A família e as medidas socioeducativas: a inserção da família na 

socioeducação dos adolescentes autores de ato infracional. 2004. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo. 

 

PORTARIA DEGASE N.º 853, DE 24 DE JULHO DE 2020. PLANO OPERACIONAL DE 

SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVA DO DEGASE.  

Disponível em: http://www.degase.rj.gov.br/uploads/files/notice_1597325381_.pdf. Acesso 

em: 10/11/2020. 

 

PORTARIA DEGASE Nº 767 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019. DISPÕE SOBRE 

REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO PELO DEPARTAMENTO GERAL DE 

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO 

DE USO PERMITIDO, CATEGORIA DEFESA PESSOAL, PARA OS INTEGRANTES 

DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVA. Disponível em: 

http://www.degase.rj.gov.br/uploads/files/notice_1573052230_.pdf.Acesso em: 10/11/2020. 

 

RELATÓRIO ANUAL DO MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE 

À TORTURA DO RIO DE JANEIRO. 2019.  

Disponível em: http://mecanismorj.com.br/relatorios/ . Acessado em: 10/11/2020. 

 

SCHLITTLER, Maria Carolina. Matar muito, prender mal: A produção da desigualdade 

racial como efeito do policiamento ostensivo militarizado em SP. Tese (Doutorado em 

Sociologia). São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

São Carlos, 2016. 

 

VINUTO, Juliana. “O OUTRO LADO DA MOEDA”: O trabalho de agentes 

socioeducativos no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 2019. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

http://www.degase.rj.gov.br/uploads/files/notice_1597325381_.pdf
http://www.degase.rj.gov.br/uploads/files/notice_1573052230_.pdf
http://mecanismorj.com.br/relatorios/


 

________________. Entre o “Recuperável e o Estruturado”: classificações dos 

funcionários de medida socioeducativa de internação acerca do adolescente em conflito 

com a lei. 2014. Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

 

________________. Priorização da segurança como efeito do racismo institucional em 

centros de internação para adolescentes em conflito com a lei. In: 42º Encontro Anual da 

ANPOCS: SPG34 Racismo e Antirracismo. 22 a 26 de outubro de 2018, em Caxambu - MG. 

 

 

 

Referências Jornalísticas  

Degase usa sistema de pontuação para liberar menores de unidade superlotada. Disponível 

em:https://amaerj.org.br/noticias/degase-usa-sistema-de-pontuacao-para-liberar-menores-de-

unidade-superlotada/. Acesso em: 30/10/2020. 

 

João Pedro 14 anos, morre durante ação policial no Rio, e família fica horas sem saber seu 

paradeiro. Disponível:https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-19/jovem-de-14-anos-e-

morto-durante-acao-policial-no-rio-e-familia-fica-horas-sem-saber-seu-paradeiro.html. 

Acesso em: 12/11/2020. 

 

Justiça proíbe novos internos em unidade do Degase na zona oeste do Rio por conta de 

superlotação. Disponível em:  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/justica-proibe-novos-internos-em-unidade-do-

degase-na-zona-oeste-do-rio-por-conta-de-superlotacao.ghtml. Acesso: 30/10/2020. 

 

Maiores dividem cela com menores em abrigos superlotados e com ratos no Rio, dizem 

agentes do Degase. Disponível em:  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/maiores-dividem-cela-com-menores-em-

abrigos-superlotados-e-com-ratos-no-rio-dizem-agentes-do-degase.ghtml. Acesso: 

30/10/2020. 

 

Máquina de moer preto: Três ex-internos contam como o sistema socioeducativo do RJ se 

parece com um presídio.  

Disponível em: https://theintercept.com/2019/09/22/degase-jovens-socioeducativo-rj/.  

Acesso em: 30/10/2020. 

 

Sobrevivente do Carandiru: “Se a porta abrir, você vive. Se não, vou te executar”. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html. Acesso 

em: 12/11/2020. 

 

Tiro que matou a menina Ágatha partiu de PM “sob forte tensão”, diz inquérito. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/19/politica/1574171033_166751.html. Acesso 

em: 12/11/2020. 

 

Unidades destinadas a menores infratores operam 67% acima da capacidade no Estado do 

Rio. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-

infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html. 

Acesso em: 27/11/2020. 

https://amaerj.org.br/noticias/degase-usa-sistema-de-pontuacao-para-liberar-menores-de-unidade-superlotada/
https://amaerj.org.br/noticias/degase-usa-sistema-de-pontuacao-para-liberar-menores-de-unidade-superlotada/
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-19/jovem-de-14-anos-e-morto-durante-acao-policial-no-rio-e-familia-fica-horas-sem-saber-seu-paradeiro.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-19/jovem-de-14-anos-e-morto-durante-acao-policial-no-rio-e-familia-fica-horas-sem-saber-seu-paradeiro.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/justica-proibe-novos-internos-em-unidade-do-degase-na-zona-oeste-do-rio-por-conta-de-superlotacao.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/justica-proibe-novos-internos-em-unidade-do-degase-na-zona-oeste-do-rio-por-conta-de-superlotacao.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/maiores-dividem-cela-com-menores-em-abrigos-superlotados-e-com-ratos-no-rio-dizem-agentes-do-degase.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/maiores-dividem-cela-com-menores-em-abrigos-superlotados-e-com-ratos-no-rio-dizem-agentes-do-degase.ghtml
https://theintercept.com/2019/09/22/degase-jovens-socioeducativo-rj/
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/19/politica/1574171033_166751.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html


 

Unidades destinadas a menores infratores operam 67% acima da capacidade máxima no 

Estado do Rio. Disponível em:  https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-

menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-

23596199.html. Acesso em: 30/10/2020. 

Witzel comemora morte de sequestrador na ponte Rio-Niterói. Dispomível em: 

https://catracalivre.com.br/cidadania/witzel-comemora-morte-de-sequestrador-na-ponte-rio-

niteroi/#:~:text=O%20governador%20do%20Rio%20de,desta%20ter%C3%A7a%2Dfeira%2

C%2020. Acesso em: 12/11/2020. 

 

Wilson Witzel: ‘A polícia vai mirar na cabecinha e… fogo’. Disponível em: 

https://www.almapreta.com/editorias/realidade/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-

cabecinha-e-fogo. Acesso em: 10/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html
https://catracalivre.com.br/cidadania/witzel-comemora-morte-de-sequestrador-na-ponte-rio-niteroi/#:~:text=O%20governador%20do%20Rio%20de,desta%20ter%C3%A7a%2Dfeira%2C%2020
https://catracalivre.com.br/cidadania/witzel-comemora-morte-de-sequestrador-na-ponte-rio-niteroi/#:~:text=O%20governador%20do%20Rio%20de,desta%20ter%C3%A7a%2Dfeira%2C%2020
https://catracalivre.com.br/cidadania/witzel-comemora-morte-de-sequestrador-na-ponte-rio-niteroi/#:~:text=O%20governador%20do%20Rio%20de,desta%20ter%C3%A7a%2Dfeira%2C%2020
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo


ANEXOS 

 

Estrutura da primeira entrevista semi-estruturada 

Entrevistada: Juliana Vinuto 

Data: 23/10/2020 

Plataforma online: Zoom 

Duração: 30min 

1) Qual a sua trajetória e atuação no sistema socioeducativo e jovens em privação de 

liberdade? 

2) Como você avalia o espaço socioeducativo privativo de liberdade? Na prática, ele cumpre 

um projeto pedagógico para a ressocialização desses jovens?  

3) Baseado na sua experiência, de que forma você analisa o processo de dubiedade entre 

caráter punitivo e pedagógico? 

4) Como você analisa a questão racial no sistema socioeducativo, tendo em vista que jovens 

privados de liberdade em sua maioria são compostos por jovens negros e pardos? 

5) De que forma você compreende as relações de poder no sistema socioeducativo e as 

violências a que possam estar sujeitos os jovens em privação de liberdade? 

6) Como você analisa a relação entre a superlotação e a construção de novas unidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrutura da segunda entrevista semi-estruturada 

Entrevistada: Vanusa Maria 

Data: 26/11/2020 

Plataforma online: Zoom 

Duração: 30 min 

1) Qual é a sua trajetória e atuação no sistema socioeducativo e o seu trabalho com os jovens 

em privação de liberdade? 

2) Como surgiu a ideia do projeto Escrevivendo a Liberdade? 

3) Como se deu a discussão com a instituição para a implementação do projeto? 

4) De que forma se deu a relação das jovens com o projeto, tanto no começo e como que está 

agora na pandemia? 

5) Como você analisa a inserção do debate racial, e como que as jovens também sinalizam 

isso? 

6) De que forma você avalia o espaço privativo de liberdade? Você acha que o sistema 

privativo, ele cumpre com esse projeto pedagógico de ressocialização desses jovens?  

7) Qual o seu posicionamento frente ao desencarceramento, você é a favor?  
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