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RESUMO 

 

Todas as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que cometeram ato 
infracional, inclusive as de privação de liberdade, não retiram dos adolescentes os 
direitos garantidos pela Constituição Federal e consolidados pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). A Lei n. 12.594/2012 institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (Sinase), que regulamenta e normatiza a execução e o 
cumprimento das medidas socioeducativas em âmbito nacional, numa tentativa de 
consolidar, padronizar e garantir direitos aos adolescentes autores de ato infracional. 
Essa mesma lei determina o trabalho multiprofissional e articulado com os demais 
poderes públicos, com a comunidade, com a sociedade civil e com a família. A 
presente pesquisa teve como objetivo compreender como são realizados os 
atendimentos aos adolescentes privados de liberdade, em MSE de internação, na 
Fundação CASA da cidade de São Vicente-SP, a partir da perspectiva de 
adolescentes egressos e da equipe multiprofissional. O início deste trabalho se deu 
por levantamento e análise do material bibliográfico que serviu de base para o 
referencial teórico. A metodologia utilizada teve caráter exploratório com abordagem 
qualitativa; entrevistas em profundidade com cinco jovens egressos da Fundação 
CASA de São Vicente e entrevistas semiestruturadas com cinco profissionais. As 
entrevistas com os profissionais trouxeram a importância dos vínculos e da 
necessidade da continuidade dos atendimentos pós-internação. Por outro lado, os 
jovens se referiram ao tempo na internação como tempo perdido e há uma não 
sincronicidade entre o que vivem dentro da internação e as demandas do mundo 
pós-internação. Espera-se que este estudo possa colaborar em estratégias de 
enfrentamento às vulnerabilidades que cercam o cotidiano de adolescentes e jovens 
autores de ato infracional e para a construção de atendimentos socioeducativos no 
sistema de internação, com base no trabalho em equipe, através da articulação em 
rede, no respeito e no reconhecimento das demandas singulares no atendimento de 
adolescentes privados de liberdade. 

 
Palavras-chave: Trabalho multiprofissional. Adolescência. Ato infracional. Vínculo.  



 

 

ABSTRACT 

 

All socio-educational measures applied to adolescents who have committed 
infractions, including the ones which compel to deprivation of liberty, do not deprive 
adolescents from the rights guaranteed by the Federal Constitution and entrenched 
by the Statute of the Child and Adolescent (ECA). Law no. 12,594 / 2012 sets up the 
National System of Socio-Educational Assistance (Sinase), which regulates and 
standardizes the execution and enforcement of socio-educational measures 
nationwide, to strengthen, standardize and guarantee rights to adolescents who 
commit infractions. This same law determines a multidisciplinary work connected with 
other public powers, the community, civil society, and the family. The present study 
aimed to understand how adolescents deprived from liberty and under hospitalization 
as a socio-educational measure are aided at CASA Foundation, in the city of São 
Vicente-SP, from the perspective of adolescents who have already left the institution 
and the multidisciplinary team. At first, we raised and analyzed bibliographic material 
that served as the basis for the theoretical reference. The method was exploratory 
with a qualitative approach; we made use of extensive interviews with five young 
adults who have been detained at CASA de São Vicente Foundation and semi-
structured interviews with five professionals. The interviews with the professionals 
highlighted the importance of connections and the continuity of post-hospitalization 
aid. On the other hand, the young people refer to time spent in hospital as time lost 
and there is a lack of synchronicity between what they live in and the demands of the 
post-hospitalization world. We expect that this study may cooperate with strategies to 
address vulnerabilities that surround adolescents and young offenders’ daily life and 
with the development of socio-educational services in the hospitalization system 
based on teamwork, through networking, respect and recognition of the unique 
demands adolescents deprived of liberty need 
  
Keywords: Multidisciplinary work. Adolescence. Infraction. Connections. Crimes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A questão da privação de liberdade tem estado presente em minha vida 

profissional há aproximadamente vinte e nove anos, quando iniciei no serviço 

público no presídio semiaberto “Dr. Rubens Aleixo Sendin”, na cidade de 

Mongaguá/SP, admitido, em 1989, através de concurso público para o cargo de 

agente de segurança penitenciária.  

Durante dezoito anos trabalhei com a população de adultos privados de 

liberdade, exercendo diferentes funções, como as de diretor de qualificação 

profissional e de produção e a de diretor de segurança e disciplina.  

No ano de 2006 iniciei minha trajetória no campo da socioeducação1 e passo 

a exercer a função de diretor de um dos Centros de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente pertencentes à Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente (FCASA)2, que é o órgão responsável pela aplicação das medidas 

socioeducativas (MSE) em meio fechado no estado de São Paulo. 

O início dessa nova etapa profissional é marcada pela vivência da 

desativação do complexo Tatuapé,3 lugar com muitos problemas, muitas unidades e 

alto número de adolescentes internados. Em virtude disso convive, 

consequentemente, com muitos tumultos, que causaram não só danos materiais, 

mas também danos relativos à saúde de profissionais, adolescentes, prestadores de 

serviço e parceiros. 

No ano de 2007 tive a oportunidade de compor a equipe que iniciou os 

trabalhos na unidade na cidade de Peruíbe, nos novos moldes arquitetônicos 

implantados pela FCASA, conforme preconiza o Sistema Nacional de Atendimento 

                                                           
1  Partindo da concepção de educação social, a socioeducação é um conjunto articulado de 

programas, serviços e ações desenvolvidos a partir da articulação entre práticas educativas, 
demandas sociais e direitos humanos, com o objetivo de mobilizar nos jovens novos 
posicionamentos sem, contudo, romper com as regras éticas e sociais vigentes. Desdobra-se 
desse entendimento que, além do processo judicial, a medida socioeducativa contempla ações 
articuladas e em rede que, por meio de ações pedagógicas e intencionais, têm o potencial de 
oportunizar a ressignificação das trajetórias infratoras e a construção de novos projetos de vida 
(BISINOTO et al., 2015). 

2  A Fundação CASA, anteriormente chamada de Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor 
(Febem), é uma instituição vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania 
e tem a missão primordial de aplicar medidas socioeducativas de acordo com as diretrizes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sinase. Presta assistência a jovens de 12 a 21 
anos incompletos em todo o estado de São Paulo, inseridos nas medidas socioeducativas de 
privação de liberdade de internação e semiliberdade (FCASA, 2014). 

3  O Complexo do Tatuapé localizava-se no bairro do Belenzinho, na capital do estado, chegando a 
abrigar 1.900 adolescentes em 18 unidades. Foi totalmente desativado em 2007.  
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Socioeducativo (Sinase),4 com capacidade para quarenta adolescentes em 

internação e dezesseis em internação provisória, com estrutura vertical, visando não 

só a descentralização administrativa, como também garantir que os adolescentes 

cumpram a MSE o mais próximo possível do local de moradia de suas famílias 

(BRASIL, 2006). Essa unidade foi a primeira do litoral sul paulista a contar com o 

modelo de administração compartilhado, juntamente com a sociedade civil 

organizada, através de Organização Não Governamental (ONG). 

Em janeiro de 2008, passei a exercer a mesma função na FCASA, só que na 

unidade de São Vicente,5 que possui um modelo arquitetônico horizontal, 

encontrando-se dividida em cinco pavimentos, sendo três destinados ao 

cumprimento de MSE de internação e outros dois destinados à área administrativa e 

de saúde. Essa unidade é administrada plenamente pelo estado. Permaneci nessa 

unidade até dezembro de 2017, quando passei a exercer a função de diretor 

regional das unidades do litoral. 

Conforme normativas da FCASA, uma das funções do diretor é a de garantir 

que as diretrizes sejam devidamente executadas, inclusive seguindo as disposições 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Sinase e da Constituição 

Federal (CF), dentre outras normativas referentes aos sistemas de educação, saúde, 

previdenciário/social, de segurança pública e de justiça, exercendo, ademais, a 

função de facilitar a integração dos profissionais dos diversos setores. 

Dessa forma, a proposta, a partir do início da minha gestão da unidade de 

São Vicente, era a de alinhar os trabalhos nos diferentes setores. As equipes tinham 

dificuldades em compartilhar os conhecimentos, fato que tornava o trabalho 

fragmentado e não permitia que o adolescente participasse nas decisões sobre seu 

processo socioeducativo, tampouco seus familiares. 

Diante desse cenário, o caminho foi promover a integração por meio de 

reuniões com as equipes, envolvendo os diversos setores, propiciando maior 

participação das áreas nas decisões do cotidiano na unidade, envolvendo os 

adolescentes e suas famílias, buscando um atendimento integrado e que contasse 

com a participação da rede socioassistencial. 

                                                           
4  O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) foi instituído em 2006, como 

parâmetro para a construção e a gestão de unidades de atendimento socioeducativo. Em 2012, foi 
publicado como lei para a execução do cumprimento das medidas socioeducativas. 

5  A FCASA Vila de São Vicente está localizada na área continental do município de São Vicente, no 
bairro do Humaitá. 
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A participação da rede de serviços, juntamente com os profissionais e a 

família, facilitou a aproximação das equipes, o que proporcionou uma participação 

mais efetiva e discussões individuais, melhorando os fluxos de atendimento e de 

encaminhamento em todas as esferas da rede socioassistencial. 

A insistência e a persistência na realização de reuniões de equipes, onde a 

participação dos profissionais é fundamental para as decisões no cotidiano, tanto no 

que se refere ao atendimento aos adolescentes quanto na participação no 

planejamento da unidade, contribuíram para qualificar os atendimentos, dando-lhes 

um caráter multiprofissional. 

Esse modelo de atendimento foi aos poucos ganhando visibilidade e 

reconhecimento, fazendo com que a unidade recebesse adolescentes de outras 

localidades do litoral, da capital e do interior do estado, que apresentavam 

dificuldades em se adaptar ao cumprimento da MSE e, ao chegar à unidade de São 

Vicente, passavam a não mais demonstrá-las. 

Esses encaminhamentos fizeram com que a unidade fosse reconhecida como 

uma das unidades de referência da FCASA e os adolescentes que apresentavam 

essas dificuldades eram encaminhados de maneira proposital para ela. 

Assim, diante desse cenário, passo a questionar sobre a singularidade do 

trabalho dessa unidade e a buscar compreender o que me levou a retornar à 

universidade no Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde como 

forma de buscar algumas respostas, ou melhor, aprofundar a compreensão 

necessária para a complexidade dos fatos que envolvem os campos da 

adolescência, ato infracional e socioeducação em meio fechado. 

Não posso deixar de mencionar a minha posição de gestor em um campo de 

pesquisa e por mais que quisesse desprender desse lugar, as questões de 

hierarquia certamente interferiram na realização da composição do campo, questões 

que pude problematizar no percurso do trabalho. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi o de analisar e compreender a 

atuação das equipes multiprofissionais no atendimento aos adolescentes6 em 

privação de liberdade e ainda, se esses atendimentos trouxeram significados para a 

                                                           
6  Apesar de reconhecer que adolescentes e jovens tratam-se de categorias que possuem 

constructos teóricos próprios, no decorrer do trabalho utilizarei adolescentes quando me referir ao 
trabalho na socioeducação, respeitando os preceitos das normativas existentes, e jovens quando 
me referir aos jovens colaboradores do trabalho, uma vez que já atingiram a maioridade e estão 
fora do marco legal da adolescência no Brasil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(BRASIL, 1990) e o Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013).  
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vida desses jovens após deixarem a unidade, sob a perspectiva deles próprios e da 

equipe multiprofissional. 

O caminho deste trabalho iniciou-se na busca de referenciais que tratam da 

temática adolescente e ato infracional, percorrendo pelas mudanças durante os anos 

dos atendimentos destinados às crianças e aos adolescentes no País. Depois 

procurou revelar como as equipes que trabalham na FCASA de São Vicente 

executam os trabalhos de maneira multiprofissional, através do “estar junto”, 

conhecendo os jovens, estabelecendo vínculos na construção de um projeto de vida, 

com base na obra de Paulo Freire (2005). 

Para tornar possível a realização deste trabalho optou-se pela técnica de 

entrevista em profundidade junto a cinco jovens que cumpriram medida 

socioeducativa de internação na Fundação CASA de São Vicente, egressos nos 

últimos oito anos maiores de idade, bem como entrevistas semiestruturadas com 

cinco profissionais do quadro funcional da época, que representam diferentes 

setores de atuação. O período escolhido refere-se ao tempo em que este 

pesquisador fez parte desse processo de mudança na concepção do atendimento, 

ou seja, passando de um atendimento fragmentado para a concepção de trabalho 

em equipe de maneira multiprofissional. 

Antes da realização das entrevistas foi necessária a construção de um roteiro 

para cada perfil de entrevistado (jovens egressos e profissionais), de maneira a 

assim obter as informações necessárias para a construção do trabalho. 

No percurso das entrevistas enfrentamos dificuldades e entraves, pois alguns 

jovens recusaram-se a colaborar com a pesquisa, temendo serem reconhecidos de 

alguma forma e isso vir a causar-lhes prejuízo em sua nova etapa da vida. Havia, 

ademais, aqueles que deixaram o meio delitivo ou, ainda, aqueles que continuavam 

no que Malvasi (2011ª) denominou de “vida loka”,7 que poderiam ser levados a uma 

nova privação da liberdade. 

Por outro lado, as entrevistas, tanto dos jovens quanto dos profissionais, 

propiciaram uma riqueza de detalhes antes por mim desconhecidos e que 

direcionaram melhor o objetivo deste trabalho, trazendo respostas aos meus 

                                                           
7   Malvasi (2011a), diz o seguinte: “especificamente no cotidiano de jovens que participam do ‘crime’, 

a expressão ‘vida loka’ sintetiza o assombro e a dor daqueles que estão situados como a vida 
matável preferencial na sociedade brasileira contemporânea”. Em outras palavras, “vida loka” 
pode ser entendida como viver em risco. 
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questionamentos e às minhas angústias, na tentativa de descobrir o que diferencia a 

unidade de São Vicente de outras unidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme o ECA, as medidas socioeducativas são aplicadas aos 

adolescentes autores de ato infracional e, de acordo com o artigo 112, verificada a 

prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 

 

 Advertência; 

 Obrigação de reparar o dano; 

 Prestação de serviços à comunidade; 

 Liberdade assistida; 

 Inserção em regime de semiliberdade; 

 Internação em estabelecimento educacional; 

 Qualquer uma das previstas no artigo 101, do inciso I ao IV8 

 

Segundo Costa (2006, p. 30), todas as medidas socioeducativas “tem 

conteúdo predominante pedagógico, mas sua natureza é sancionatória”. Diz-se 

pedagógico porque está atrelada a ações e práticas educativas e sancionatória 

“porque é uma medida imposta, coercitiva quanto ao delito praticado e decorre de 

uma decisão judicial” (COSTA, 2006, p. 30).  

A Escola Nacional de Socioeducação, que promove curso de especialização 

em políticas públicas e socioeducação, define que a MSE é uma “espécie de sanção 

penal, visto que representa a resposta do Estado diante do cometimento de um ato 

infracional por adolescente” (SILVA, 2017, p. 6).  

A questão do adolescente que cometeu ato infracional9 causa sentimentos de 

revolta na maioria das pessoas, uma vez que os adolescentes são acusados de 

serem os principais causadores da violência urbana. A mídia, que é grande 

                                                           
8  Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá 

determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 
I - Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 
II - Orientação, apoio e acompanhamento temporário; 
III - Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 
IV - Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família, da criança e do adolescente. 

9  Conforme o ECA (BRASIL, 1990), ato Infracional é a conduta descrita como crime ou 
contravenção penal.  
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formadora de opiniões, colabora com esse sentimento ao divulgar, de maneira 

proposital, o envolvimento de adolescentes em atos infracionais. 

O caso mais expressivo divulgado pela mídia é do “Champinha”,10 apelido 

para Roberto Aparecido Alves Cardoso, apontado por assassinar Liana Fridenbach e 

Felipe Caffé e que se encontra privado de liberdade desde 2003.  

Por outro lado, essa mesma imprensa omite tanto as razões sociais e 

pessoais que levam adolescentes a se envolverem em atos infracionais como os 

dados que ajudariam a população a compreender que a maior parte dos crimes são 

cometidos por pessoas adultas, e não por adolescentes.  

Segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do estado 

de São Paulo (SSP/SP), no quarto trimestre de 2016 foram efetuadas 41.877 prisões 

entre flagrante e mandados de pessoas adultas; no mesmo período, foram 

realizadas 6.061 apreensões de adolescentes pela mesma modalidade (Lei n. 

9.155/1995 e Resolução n. 161/2001), ou seja, de um universo de 47.938 pessoas 

presas no estado, 12,64% foram adolescentes acusados da prática de ato 

infracional. 

Outro levantamento, realizado em 2014 pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SNDCA), projetou existir uma população de 24.042.852 adolescentes 

com idade entre 12 e 18 anos. Nesse ano, havia 67.336 adolescentes em 

cumprimento de MSE em prestação de serviços à comunidade (PSC) e em liberdade 

assistida (LA), ao passo que 24.628 estavam cumprindo MSE em privação de 

liberdade e, destes, 16.902 encontravam-se em regime de internação em meio 

fechado. 

Esse mesmo levantamento apontou que 3.612 adolescentes cometeram 

infrações contra a vida (homicídio, latrocínio, estupro e lesão corporal grave) e, 

segundo apurado, esses números correspondem a 0,00015% da população de 

adolescentes do País. Esses dados mostram, por si só, que o envolvimento de 

adolescentes em atos infracionais contra a vida é bem aquém daquilo que a mídia 

divulga. 

                                                           
10  Champinha continua privado de liberdade 15 anos após cometer o ato infracional, quando o ECA 

estipula cumprimento máximo de três anos de privação de liberdade. Nesse caso, foi utilizado um 
“recurso” jurídico da área cível denominado intervenção. Champinha encontra-se hoje internado 
na Unidade Experimental de Saúde, localizada na zona norte de São Paulo, tendo a companhia de 
somente outro jovem. 
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É importante lembrar que parte expressiva dos atos infracionais cometidos 

pelos adolescentes em cumprimento de MSE está vinculada ao roubo e ao tráfico de 

drogas, conforme demonstrado no Gráfico 1, elaborado pela Secretaria Especial de 

Direitos Humanos (SNPDCA, 2012). 

 

Gráfico 1 – Distribuição de atos infracionais no Brasil em 2016 

 
Fonte: Levantamento Anual Sinase (SNDCA, 2017, p. 15). 

 

Segundo Lima e Veronese (2009, p. 42), ainda vivemos no tempo do regime 

militar quando o assunto é criança e adolescente. Elas assim se expressam: 

 

Vive-se numa sociedade que ainda não conseguiu romper com a lógica 
punitivo-repressiva, evidenciada principalmente na época da Política 
Nacional do Bem-Estar do Menor, em plena efervescência durante a 
ditadura militar no país. Problema de menor era assunto de segurança 
nacional. E o que se percebeu ao longo de décadas foi o inchaço das 
FUNABEMs e FEBEMs espalhadas pelo Brasil, que atuavam como 
verdadeiros depósitos de indesejáveis sociais. 
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O Código de Menores foi instituído pela Lei n. 6.679, de 1979, e preconizava 

que criança e adolescente eram considerados em situação irregular nas seguintes 

condições: 

 

 Privado das condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão dos 

pais ou responsáveis, b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsáveis para 

provê-las; 

 Vítima de maus-tratos ou castigos imoderados pelos pais ou responsáveis; 

 Em perigo moral, devido: a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente 

contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade contrária aos bons 

costumes; 

 Privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 

responsável; 

 Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 

 Autor de infração penal. 

 

Segundo Costa (2006, p. 15), a “situação Irregular” não se destinava ao 

público “infanto-juvenil”, e sim àqueles em situação de vulnerabilidade, 

independentemente de serem ou não “autor de infrações penais”. Além disso, as 

autoridades passaram a utilizar esse Código como “estratégias voltadas para o 

controle social da pobreza” (COSTA, 2006, p. 15). Silva (2011, p. 98) corrobora com 

Costa (2006) e considera que a noção de situação irregular é “ampla, complexa e 

ambígua”. 

Após a publicação do ECA, que rompe com a situação irregular do Código de 

Menores e passa a olhar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, diversos 

instrumentos foram necessários para a adequação da legislação, das normativas e 

das políticas setoriais, no sentido de adaptar essas políticas ao atendimento 

socioeducativo e ao esforço mundial de implementação dos direitos humanos para 

todas as crianças e adolescentes, aqui especificamente aos que estão em 

cumprimento das medidas socioeducativas. 

O ECA foi publicado em 1990, mas somente após mais de uma década foram 

instituídas normativas direcionadas aos adolescentes em cumprimento de MSE (nas 
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áreas da saúde e assistência social); na área da educação, superou duas décadas a 

criação de normativas para esse segmento. 

O Sinase foi editado como Resolução pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Conanda), em 2006 (BRASIL, 2006). Nessa publicação 

foram criados parâmetros para a gestão dos programas de atendimento 

socioeducativo e arquitetônicos para as unidades de atendimento. Em 2012, foi 

publicada a Lei n. 12.594, que instituiu o Sinase, passando a regulamentar a 

execução das MSE (BRASIL, 2012). 

Mesmo com essas leis (ECA e Sinase) e outras publicações que visam não 

somente a proteção integral, mas também a responsabilização aos adolescentes 

que cometem ato infracionais, não foram suficientes para esclarecerem os motivos 

do envolvimento de adolescentes nesses atos.  

O senso comum em estigmatizar os adolescentes infratores como perigosos 

persiste na sociedade e, quando se divulga um delito praticado por adolescentes, ou 

mesmo a participação desses em crime que seja noticiado pela imprensa, há clamor 

para a redução da maioridade penal ou para o aumento do tempo de internação. 

Outra questão que colabora para esses sentimentos estigmatizantes contra 

os adolescentes autores de ato infracional são os políticos, que veem nesse público 

a oportunidade de conquistar mais votos quando se posicionam favoráveis à 

redução da maioridade penal, haja vista a existência de eleitores que possuem 

esperança que essa ação diminua a violência urbana. 

Padovani (2013, p. 180) diz, sobre a redução da maioridade penal:  

 

A discussão sobre a maioridade penal é um bom exemplo de como a 
sociedade tem buscado lidar com seus conflitos e questões relacionadas à 
juventude, em que a repressão se torna o caminho para a adequação das 
condutas. 

 

Pesquisadores como Borba (2012) e Volpi (2002) apontam que o 

envolvimento de adolescentes em atos infracionais ocorre por vários fatores; em 

outras palavras, são “multicausais. 

Nos últimos anos, a academia tem se debruçado sobre essa temática, 

pesquisando o envolvimento de adolescentes em atos infracionais. Em consulta ao 

banco de dados de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Scientific Electronic Library Online (Scielo), 
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em fevereiro de 2017 foram identificados 11.766 trabalhos sobre adolescência; 142 

utilizando as palavras ato infracional, 135 sobre medida socioeducativa, 269 a 

respeito da defesa da criança e do adolescente e 5.761 referiam-se aos direitos 

humanos.  

Alterando a consulta, usando duas palavras simultaneamente, identificaram-

se 81 trabalhos com as palavras “adolescente e ato infracional”, 34 utilizando “ato 

infracional e drogas, 61 “privação de liberdade e adolescente”, 1.694 as palavras 

“drogas e adolescente”, 44 “ato infracional e medida socioeducativa”, 266 com os 

léxicos “direitos humanos e adolescente”, 30 com “socioeducação”, 5 a respeito de 

“trabalho em equipe e socioeducação”, 43 com as palavras “trabalho em equipe e 

privação de liberdade” e apenas três estudos com a expressão “privação de 

liberdade”. Nota-se que o assunto mais pesquisado, quando associado às questões 

da adolescência e juventude são as relações com as drogas. 

Ainda sobre o levantamento realizado pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SNPDCA, 2012), o Estado de São Paulo possui a maior população de 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa, em números extremamente 

superiores aos demais estados da Federação, como apresentado de maneira 

resumida na tabela a seguir: 

 

Gráfico 2 – Total de adolescentes e jovens por unidades da Federação 2016 

 
Fonte: Levantamento Anual Sinase (SNDCA, 2017, p. 7). 
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Os números do Estado de São Paulo apresentados referem-se a 

adolescentes em regime de internação de privação de liberdade. Não foram 

computados aqueles em medida de internação em semiliberdade, internação 

provisória e atendimento inicial, que, juntos, chegaram a aproximadamente 9.500 

adolescentes.  

O custo individual por adolescentes no sistema de internação é muito alto, 

chega próximo a R$ 10.000,00 por mês (FCASA, 2014). Para manter um 

adolescente privado de liberdade o estado deve garantir todos os direitos que estão 

previstos em lei (alimentação, escolarização, profissionalização, arte e cultura, 

esportes, lazer, vestuário, transportes, atendimento de saúde, psicológico, social, 

medicamentos, segurança, produtos de higiene pessoal etc.). 

O sistema de justiça poderia aplicar a medida socioeducativa em meio aberto, 

ou mesmo as de semiliberdade – onde o adolescente utiliza a rede socioassistencial 

local, permanecendo apenas no período noturno na unidade, podendo visitar os 

familiares aos finais de semana, mas, pelo contrário, a FCASA tem fechado 

unidades que atendem essa modalidade de medida socioeducativa por falta de 

demanda. A questão de fechamento de unidades seria um fato a ser comemorado, 

se não fosse pela falta de demanda, pois, como já citado, há uma prevalência na 

aplicação de MSE de privação de liberdade em detrimento de outras menos 

rigorosas. 

Esse mesmo aumento pode ser comparado ao sistema penitenciário. Feltran 

(2010) assegura que a Secretaria de Administração Penitenciária possuía cerca de 

45 mil presos em 1996 e, em 2009 passou a abrigar mais de 150 mil em seus 

estabelecimentos. Esse mesmo crescimento ocorreu na FCASA, que, em 2005, 

possuía cerca de 5 mil jovens internados, chegando a ultrapassar os 9 mil no ano de 

2017 havendo no pais o encarceramento da juventude. 

A internação – a mais gravosa e rigorosa das medidas socioeducativas –, 

segundo Volpi (2002, p. 14), “deve ser aplicada pela excepcionalidade e pelo menos 

tempo possível”, entretanto, o que se viu nos últimos onze anos foi a construção de 

novas unidades espalhadas pelo estado.  

O artigo 35 do Sinase (BRASIL, 2012, p. 13) assinala que deve haver 

“excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-

se meios de autocomposição de conflitos e ou medidas que sejam restaurativas”. 

Essa mesma lei prevê que, no caso de não haver vaga no meio fechado, o 
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adolescente deve ser inserido em programa de meio aberto, exceto nos casos de 

“ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa” (BRASIL, 

2012, p. 16). 

Mesmo com a lei prevendo a preferência para as MSE em meio aberto, o que 

se tem percebido, nessa última década, é a prevalência pelas MSE em meio 

fechado. Como anteriormente citado, São Paulo passou de 7.600 adolescentes 

internados aos cuidados da FCASA, ao passo que o estado que mais se aproximou 

não chegou a 1.100 adolescentes em regime de internação (SNPDCA, 2012). 

Este trabalho está dividido em seis seções, sendo a primeira delas esta 

introdução. A segunda seção trata da adolescência e do ato infracional, bem como 

do conceito de adolescência, da adolescência pobre e em situação de 

vulnerabilidade e como esses jovens vão se envolvendo na prática de atos 

infracionais. Em seguida, foi realizado um breve histórico sobre a privação de 

liberdade no país e no Estado de São Paulo, mais especificamente sobre a FCASA 

e a questão da redução da maioridade penal. 

A terceira seção trata do local da pesquisa, o CASA Vila de São Vicente, da 

história dessa unidade e das normativas que envolvem o trabalho multiprofissional 

com adolescentes em privação de liberdade. Nessa mesma parte se explicada como 

as equipes dessa unidade se organizam para realizar os trabalhos de maneira 

multiprofissional, qual o diferencial dessa unidade e como se estrutura o trabalho em 

equipe. 

Na quarta seção explicamos os procedimentos da pesquisa, o método e a 

técnica utilizados, os entraves e todo o procedimento exigido para a autorização 

deste trabalho. 

Em seguida, na quinta seção, apresentamos as entrevistas, divididas em dois 

blocos: o primeiro bloco trata das entrevistas dos jovens egressos da FCASA São 

Vicente e o segundo das com os profissionais. Essas entrevistas buscam trazer 

como os dois segmentos, jovens e profissionais, percebem a privação da liberdade. 

A sexta seção mostra as análises dos dados, quais foram e quais os sentidos 

da privação da liberdade para os jovens e como os profissionais se percebem nesse 

contexto.  

Na sétima seção tem-se as considerações finais deste trabalho, 

demonstrando como o trabalho na unidade é estruturado, quais aspectos foram 

considerados positivos no trabalho dessa unidade e o que precisa ser melhorado, 
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aperfeiçoado ou mesmo implantado para qualificar os atendimentos a adolescentes 

em privação de liberdade. 

O produto técnico que é parte deste trabalho está no apêndice “C”. 

Por fim, na última seção está o produto final, desta pesquisa como parte de 

aperfeiçoamento da prática do trabalho. 
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2 ADOLESCÊNCIA E ATO INFRACIONAL 

 

Para Ariès (1981), o conceito de criança até meados da idade média era o de 

pequenos adultos. Não havia as questões de proteção a essas pequenas pessoas, 

como ocorre na atualidade. Para Athayde, Bill e Soares (2005, p. 210), “nem todas 

as sociedades conhecem a adolescência” e esta é vista como uma “invenção das 

sociedades moderna ocidentais e que não existiam nas sociedades dita como 

primitivas”.  

Para esses autores, antigamente não existia uma etapa de transição da 

infância para a vida adulta. O que determinava o início da vida adulta “era poder 

casar, ir à guerra e ter acesso a segredos religiosos” (ATHAYDE; BILL; SOARES, 

2005, p. 210).  

Segundo Faria e Leão (2010, p. 2), “[o] termo adolescência tem sua gênese 

no Latim, sendo composto pelo sufixo a, que indica: a para a mais e o prefixo 

olescere: forma incoativa de olere, crescer. Portanto, literalmente, adolescência 

significa o crescimento, ou o processo de crescimento”. 

É com a sociedade moderna que nasce a compreensão de criança, 

adolescente e jovem tal qual se conhece hoje. Esses sujeitos ganham concepções 

próprias à medida que foram atribuídos atenção, significados e interesses 

específicos a suas faixas etárias. O sentimento de adolescência e de juventude foi 

uma invenção da modernidade e também uma construção social do significado de 

criança.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera adolescente as pessoas 

com idades entre 10 e 19 anos; já para a Organização das Nações Unidas (ONU), é 

aquele de 15 a 24 anos (EISENSTEIN, 2005). No Brasil, a Lei n. 8.069/1990 (ECA) 

institui, nos termos da lei, que adolescentes são todas as pessoas com idade entre 

12 e 18 anos incompletos. 

Conforme Dayrell (2003) e Lopes e Pereira (2016), a juventude ainda é 

marcada pela transição para a vida adulta, como o desejo de ingressar no ensino 

superior, ter bons empregos, possuir casa e carro próprio e constituir família, porém, 

isso se torna diferente conforme a classe social a que pertence. 

Jovens e adolescentes de classes menos favorecidas ou dos denominados 

grupos populares carregam o estigma da pobreza, do abandono e da periculosidade 

(LOPES; SILVA; MALFITANO, 2006). A construção social da infância, da 
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adolescência e da juventude no Brasil associou essa ideia de pobreza e 

criminalidade e essa construção vem sendo perpetuada desde o período do país 

colônia. 

Conforme Dayrell (2003, p. 3), “a adolescência não pode ser entendida como 

um tempo que termina, como a fase da crise ou de trânsito entre a infância e a vida 

adulta, entendida como a última meta da maturidade”. Para esse autor, pode 

representar a entrada na juventude, “um momento no qual se vive de forma mais 

intensa um conjunto de transformações que vão estar presentes, de algum modo, ao 

longo da vida”. 

 

2.1 Adolescente autor de ato infracional 

 

O adolescente que comete ato infracional somente se difere daqueles em 

gozo da liberdade por estarem dela privados. Para Costa (2006, p. 31 e 43), a 

“medida socioeducativa privativa de liberdade [...] impõe limites ao direito de ir e vir 

do adolescente autor de ato infracional [...] dentro dos limites fixados pela lei”. 

Independentemente de estarem privados da liberdade, os demais direitos devem 

estar garantidos.  

Esses adolescentes autores de ato infracional são, em sua imensa maioria, 

oriundos de famílias pobres, em situação de vulnerabilidade, sem acesso a algumas 

políticas públicas e excluídas das poucas oportunidades que podem existir 

(COSTA,2006, p. 16).  

Apesar de nenhum dado estatístico confirmar isso, parece ainda estar 

fortemente presente a concepção de que os adolescentes.  

 

Antes chamados de pivetes, menores abandonados e outros, são os 
principais agentes promotores da violência no país. Pelo contrário, são as 
principais vítimas do crescimento da violência que sempre acompanhou o 
nosso percurso histórico. À infância e adolescência empobrecidos foi 
reservado o lugar do perigoso, do ameaçador, daquele que irá desconstruir 
e desorganizar as estruturas da sociedade, o seu bom funcionamento. 
(SILVA, 2017, p. 16).  

 

Volpi (2002, p. 2) nos diz que 

 

[p]odemos retomar também uma distinção, entender menor e criança; 
criança é meu filho, o filho dos amigos, os irmãos, as crianças queridas por 
nós, e que são parecidas conosco. “Menor” é o ser temível que está nas 
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ruas, cometendo crimes contra a ordem pública e sendo preso. São 
predadores: os assaltantes, os viciados e os traficantes.  

 

A questão da periculosidade associada à pobreza é uma construção social 

que acompanha a trajetória das políticas públicas no Brasil e reflete as diversas 

concepções de infância e adolescência socialmente construídas (SILVA, 2017, p. 

17), tendo em vista a insistência na política do assistencialismo como forma de 

superar a exclusão que acompanha essas pessoas ao longo de sua trajetória. 

Para Lopes et al. (2008), a sociedade elegeu o jovem de grupos populares 

como o principal “promotor” da violência, com destaque para a violência urbana; 

essa mesma categoria se depara, cotidianamente, com violações de seus direitos 

fundamentais. Essa afirmação corrobora com a construção social histórica da 

maneira com que crianças e adolescentes foram tratados neste País. 

A população jovem pobre é reconhecida como a mais vulnerável e a que 

apresenta maior desvantagem frente a outras camadas mais favorecidas (SILVA e 

LOPES, 2009, p. 16), pois não lhe são garantidas as mesmas condições daquelas 

oferecidas aos jovens da classe média ou alta. Nesse entendimento estão inseridos 

os adolescentes que comentem ato infracional. Segundo Spagnol, (2005, p. 277), 

“não há estudos sobre o envolvimento em atos infracionais entre jovens de classe 

média e média alta 

Athayde, Bill e Soares (2005, p. 208), na obra que percorreu vários estados 

do País, citam como é a adolescência pobre: 

 

A adolescência é mesmo uma época especialmente difícil da vida. Isso se 
aplica a todos. Mas é claro que tudo se complica e fica muito mais difícil 
quando às vicissitudes da idade somam-se problemas como a rejeição em 
casa, vivida à sombra do desemprego, do alcoolismo e da violência 
doméstica, e a rejeição fora de casa – a rejeição vivida em casa, por vezes, 
estende-se ao convívio com uma comunidade pouco acolhedora e se 
prolonga na escola, que não encanta, não atraí, não seduz o imaginário 
jovem e não valoriza seus alunos. 

 

Malvasi (2011b, p. 346) explica que os “adolescentes infratores costumam 

viver em territórios estigmatizados, com presença policial e que o aprisionamento 

dos jovens moradores de zonas urbanas de baixa renda constitui política do Estado 

brasileiro”. Esse mesmo autor (2011b, p. 161) expõe que na “sociedade dos 

consumidores” os pobres são os estranhos e a política voltada para os estranhos é o 

encarceramento.  
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Esse mesmo diagnóstico de que crianças, adolescentes e jovens de regiões 

periféricas não acessam outros lugares senão aqueles que habitam foi também 

relatado pelos pesquisadores Athayde, Bill e Soares (2005, p. 93), para quem o 

“Estado constrói um cinturão sanitário em torno de grupos sociais temidos como 

fontes de perigo pelas camadas superiores das cidades”. 

Isso colabora na compreensão da quantidade de pessoas privadas de 

liberdade, comprovando que para esse público – negros, pobres e moradores de 

regiões periféricas, que fazem parte da grande massa de pessoas presas – pode-se 

dizer existir uma espécie de programa tolerância zero como o de Nova Iorque, 

conforme descrito por Wacquant (2011) em sua obra As prisões da miséria. 

Segundo Volpi (2002), “não se pode afirmar que pobreza e criminalização 

estejam intimamente relacionadas e muito menos podemos afirmar que pobreza é 

sinônimo de criminalidade”. 

Segundo Borba (2012, p. 23):  

 

Vivemos num mundo jovem, numa sociedade que se estrutura e se orienta 
para o lucro e para o consumo, num pais com altos patamares de 
desigualdades, possuidor de um Estado com inúmeras fragilidades e 
dificuldades para a garantia aos cidadãos daquilo que é estabelecido 
constitucionalmente. 

 

O adolescente que comete ato infracional também está inserido nesse 

contexto de aquisição de bens, ou seja, ele também tem o desejo de possuir objetos 

que o coloquem nesse grupo de aceitos, para demostrar que está dentro daquilo que 

a moda dita, porém, sua exclusão e dificuldade em adquiri-los acaba por levá-lo a 

conquistar tais bens de maneira ilícita. 

Por ter a característica de viver em vulnerabilidade, onde o acesso a bens e 

serviços é escasso e por vezes negligenciado a esses adolescentes, muitos 

enxergam no envolvimento em atos infracionais a oportunidade de conquistar aquilo 

que desejam. 

Borba (2012, p. 125), em sua pesquisa sobre a juventude envolvida em atos 

infracionais, relata a importância de os adolescentes adquirirem “bens e materiais” 

como adereços de “beleza”, que também podem ser compreendidos como símbolos 

de representatividade perante os grupos de amizades. Esse desejo de possuir bens 

e objetos faz com despertem a atenção das meninas e o respeito ou a consideração 

por outras adolescentes, parecendo que isso lhes traz um estilo ou uma identidade. 
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Esses desejos, associados às privações materiais, à invisibilidade e à 

exclusão, ou, como afirmaram Athayde, Bill e Soares (2005, p. 123), “[e]les são 

jovens, quase sempre, e amargaram muitas rejeições ao longo da vida”, acabam 

contribuindo para o envolvimento em atos infracionais. 

O dinheiro adquirido através desse envolvimento pode ocasionar, mesmo que 

por um curto período de tempo, a sensação de visibilidade, de reconhecimento, de 

poder e até de admiração entre os seus pares. O adolescente deixa de ser invisível 

e passa a ter reconhecimento em virtude das práticas de atos infracionais. 

Para Athayde, Bill e Soares (2005, p. 227-230), 

 

[o] dinheiro obtido no assalto troca-se pelo tênis de marca, pela camisa de 
marca. A camisa com nome e sobrenome e o tênis notabilizado pelo pedigree 
apontam numa direção [...] a moda e a arma são recursos de poder, objetos 
economicamente úteis e instrumentos simbólicos de distinção, valorização e 
pertencimento – de uniformização, portanto, ao menos no âmbito do grupo, 
de identidade de admissão no grupo. 

 

De acordo com Volpi (2002, p. 3), 

 

[a] sociedade baseada no senso comum estigmatiza e rotula esses 
adolescentes como bandidos, delinquentes, pivetes e marginais. Esquece 
que apesar dos atos cometidos, são adolescentes, pessoas em 
desenvolvimento, isso não quer dizer que são vítimas do sistema capitalista. 

 

Borba (2012, p. 25) realizou levantamento através de dados do último censo 

do IBGE (2010). Há aproximadamente 24.393.747 de pessoas com idade 

equivalente da adolescência, representando quase 13% do total da população 

brasileira. Ainda, segundo levantamento nacional de atendimento socioeducativo ao 

adolescente em conflito com a lei (BRASIL, 2010), havia 58.764 adolescentes 

cumprindo alguma medida socioeducativa, o que representa 0,24% do total de 

adolescentes brasileiros. 

Outra característica marcante desse público é o abandono escolar, gerado, 

por vezes, pelo fracasso ou pela maneira com que a escola lida com esses 

adolescentes de classes populares. O ambiente escolar deixa de ser interessante 

para esse adolescente que têm dificuldades de aprendizagem, causadas por um 

histórico que se inicia nos primeiros anos do segundo ciclo escolar (5º ao 6º ano), 

pelas dificuldades da família, que na maioria das vezes se vê obrigada a exercer 

atividades remuneradas (formal ou informal), deixando os filhos como responsáveis 
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pela frequência, ou dirige essa responsabilidade para o filho ou a filha mais velho, 

que também está na adolescência (BORBA, 2012; CUNHA, DAZZINI, 2016; GALLO; 

WILLIAMS, 2008; PADOVANI; RISTUM, 2013). 

Por outro lado, jovens de classe média são tratados de maneira diferenciada, 

sendo vistos como não violentos e, quando cometem atos infracionais, esses são 

considerados fatos “isolados”. Pereira (2016, p. 223), em seu estudo etnográfico em 

escolas paulistanas, comenta essa diferença ao relatar o tratamento dado aos 

adolescentes de uma escola particular: quando estes atearam fogo em 

computadores e arrancaram uma porta a polícia não foi chamada, entretanto, na 

escola pública, os alunos explodiram uma bomba no prédio e isso tornou-se caso de 

polícia. Daí temos dois parâmetros de tratamento para casos disciplinares: de um 

lado, dentro da própria instituição, não utilizando os meios externos; do outro, como 

ato infracional com acionamento da ronda escolar. 

Independentemente de serem adolescentes autores de ato infracional, são 

sujeitos de direitos garantidos por lei. O perfil do adolescente em conflito com a lei 

está atrelado à vulnerabilidade, à violência doméstica e social, ao abandono, ao 

fracasso e à exclusão escolar, assim como ao consumo de bens e de drogas. 

Não podemos afirmar que existe conscientemente uma escolha definida pelo 

mundo do crime, contudo, essa foi a porta de acesso que a vida mostrou para eles e 

a resposta mais rápida ou possível para as demandas juvenis de garantia de 

existência, bem como de consumo, lazer e algum status social (BORBA, 2012, p. 

134). 

 

2.2 Breve histórico sobre a privação de liberdade de adolescentes e da 

Fundação CASA 

 

Em 1830, após a Independência, foi promulgado o Código Criminal do 

Império, que fixava a idade em quatorze anos para a inimputabilidade penal. Dessa 

forma, esses sujeitos que respondiam a processos criminais estavam submetidos 

aos mesmos trâmites processuais dos adultos, inclusive sendo julgados e 

sentenciados pelas mesmas autoridades judiciais, recebendo semelhantes 

penalidades (como a pena de reclusão) e cumprindo penas no mesmo espaço físico, 

como nas casas de correção ou nas penitenciárias para os presos comuns (SILVA, 

2011). 
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Já na era da República, a abolição da mão-de-obra escrava e a imigração de 

pessoas para suprir a mão de obra escravizada contribuíram para o aumento de 

crianças nas ruas, sendo decretado o Código Penal da República, que reduziu a 

idade para a responsabilização criminal de quatorze para nove anos (BRASIL, 

1890). Esse cenário levou, em 1902, à criação do Instituto Disciplinar no Estado de 

São Paulo, que visava o combate à vadiagem, inclusive de menores (SÃO PAULO, 

1902).  

Segundo Silva (2011, p. 54), esse novo Código Penal introduziu um discurso 

mais “humanizado e protetor dos menores e com uma nova intenção jurídico-social 

de tratamento da infância problemática pelo viés das práticas de controle social e 

não penal”. 

Em 1927, foi publicado o Decreto n. 17.943-A, conhecido como Código de 

Menores ou Código de Mello Mattos, consolidando as leis de assistência e de 

proteção a menores. Essa lei foi considerada um marco na questão dos direitos aos 

menores de 18 anos. 

Em 1964, através da Lei n. 4.513, o Governo Federal cria a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), que tinha como objetivo formular e 

implantar a política nacional de bem-estar do menor, criando também, no âmbito 

estadual, as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (Febem). 

O novo código de menores foi instituído pela Lei n. 6.697/1979, que dispunha 

sobre a assistência, a proteção e a vigilância a menores que se encontravam em 

situação irregular. Esse novo código não determinava tempo máximo ou mínimo 

para o cumprimento do regime de internação, sendo os casos reexaminados pelo 

tempo máximo de dois anos.  

Segundo Silva (2011, p. 17), nesse novo código “o menor está em situação 

irregular por ser considerado vagabundo, ocioso, delinquente e por isso demandava 

atendimento, visto que estava fora da relação capital e trabalho”. A diferença mais 

expressiva foi a separação dos adolescentes infratores dos carentes ou abandonados. 

A Constituição de 1988 insere crianças e adolescentes como cidadão e 

finalmente, em 1990, foi publicada a Lei n. 8.069, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), rompendo com a situação irregular e substituindo-a pela 

proteção integral, reconhecendo criança e adolescente como sujeitos de direitos e 

pessoas em desenvolvimento. Esse dispositivo trouxe ao país um mecanismo de 

qualidade para o trato com a infância e juventude. 
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Enquanto o Código de Menores de 1979 destinava-se a crianças e 

adolescentes em situação irregular (autores de ato infracional, acolhimento familiar 

ou institucional), o ECA abrange todas as crianças e adolescentes, sem distinção de 

classe social. Esse Estatuto prevê a responsabilização de adolescentes que venham 

a cometer atos infracionais, através de apuração por meio de um processo 

devidamente legal (com direito ao contraditório e à ampla defesa), por sistema de 

justiça juvenil (COSTA, 2006, p. 23). 

No caso dos adolescentes autores de atos infracionais, o ECA estabelece a 

aplicação de medidas socioeducativas (MSE), mas ainda necessitava de uma 

normativa que regulamentasse a execução, ou seja, de um padrão para a execução, 

eliminando, assim, os conceitos pessoais dos sistemas socioeducativos e judiciais.  

Para isso em 2006, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda) criou os parâmetros para o atendimento socioeducativo 

através da Resolução n. 119 (CONANDA, 2006). A Lei n. 12.594/2012 instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamentando a 

execução das medidas socioeducativas (BRASIL, 2012). 

 

2.3 A Fundação CASA 

 

A Fundação CASA, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e 

da Defesa da Cidadania, é responsável pela execução das medidas socioeducativas 

de internação e de semiliberdade, de acordo com as diretrizes do ECA e do Sinase, 

para adolescentes e jovens com idades de 12 a 21 anos incompletos que tenham 

cometido ato infracional, após apuração de processo legal (FCASA, 2012).  

Executa, ainda, a internação provisória, nos termos do artigo 108 do mesmo 

estatuto, assim como, de maneira excepcional, o atendimento inicial nos termos do 

artigo 175, também do ECA, quando o adolescente aguardará a apresentação junto 

ao Ministério Público. Esse último tipo de atendimento não é obrigação da FCASA.  

A história dessa instituição se inicia em 1897, com a criação do Educandário 

Sampaio Viana, no bairro do Pacaembu, na capital do estado. Posteriormente, 

recebeu o nome de Casa da Criança do Serviço Social de Menores, que foi 

novamente alterado para Unidade de Triagem Sampaio Viana, que atendia crianças 

do sexo masculino e feminino até 6 anos e 11 meses (FCASA, 2012). 
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Em 1967, foi criada a Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo 

e o Serviço Social de Menores foi totalmente transferido para esse órgão. Pouco 

mais de um ano depois, outro decreto fixou a estrutura da Secretaria da Promoção 

Social e criou a Coordenadoria dos Estabelecimentos Sociais do Estado (CESE), à 

qual ficou vinculado o atendimento ao adolescente. 

Em 1974, todas as unidades de atendimento aos jovens e crianças foram 

agrupadas e entre elas estava a Chácara Morgado Mateus, que desde 1910 atendia 

crianças em acolhimento familiar ou institucional. Posteriormente, foi construído o 

Complexo do Tatuapé, desativado, finalmente, em outubro de 2007. 

Em 1976, a Secretaria de Promoção Social mudou o nome da Fundação Pró-

Menor para Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem/SP), para se 

adaptar à política federal para a área do menor (chamada de Funabem). 

A Febem, nome pelo qual essa antiga instituição ficou mais conhecida, deixou 

de atender adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, no início dos anos 

da década de 90, por conta do advento do ECA. No entanto, continuou a seu cargo 

o atendimento aos infratores. 

Em 22 de dezembro de 2006, a Febem passou a ser denominada como 

Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (FCASA). O 

Governo do Estado implantou um programa de descentralização do atendimento, 

com o objetivo de os adolescentes cumprirem a MSE o mais próximo possível do 

local de moradia dos responsáveis.  

Paralelo a esse programa de descentralização, o atendimento aos 

adolescentes inseridos em medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade 

assistida e prestação de serviços à comunidade) foi totalmente municipalizado em 

2010, sendo os programas locais supervisionados pela Secretaria de Estado da 

Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS). 

Desde 2005, até os dias atuais, a FCASA construiu 72 novos Centros de 

Atendimento espalhados pelo estado e realizou a descentralização administrativa. 

Implantou também a gestão compartilhada com organização social. Atualmente, 

possui 145 Centros de Atendimentos em todo o estado, 9.400 adolescentes em 

atendimento e um quadro funcional de quase 13 mil servidores (FCASA, 2012). 

 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
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2.4 A redução da maioridade penal 

 

Na questão das medidas socioeducativas de internação, o ECA estabelece o 

tempo máximo de três anos de cumprimento, com reavaliações máxima a cada seis 

meses, condicionada aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito 

à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (BRASIL, 1990, p. 90-91). 

Para Volpi (2002, p. 109), 

 

[a] reclusão de um jovem em estabelecimento deve ser feita em último caso 
e pelo menor tempo possível e que devido a vulnerabilidade a qual esses 
jovens são expostos, todos os seus direitos devem ser garantidos durante o 
período da privação da liberdade, bem como, após a saída. 

 

Alguns pesquisadores, como Borba (2012), Costa (2006), Silva (2011) e Volpi 

(2002) dizem que historicamente o Brasil sempre esteve aquém no trato da infância, 

da adolescência e da juventude, problema que se agrava ainda mais quando se trata 

das camadas menos favorecidas e dos que cometem atos infracionais. Esses jovens 

sempre foram vistos como ameaça à ordem pública e aos bons costumes. 

O ECA foi uma lei resultante de lutas sociais, que viabiliza e garante direitos à 

criança e ao adolescente, incluindo o adolescente autor de ato infracional (Silva, 

2005, p 67). A classe política tece duras críticas ao ECA alegando que é uma lei 

branda aos adolescentes, fazendo com que esses parlamentares tentem alterá-la 

com propostas de emenda à Constituição Federal. 

Para exemplificar, tem-se uma comparação realizada por Volpi (2014, p. 216): 

 

Deve-se considerar, por exemplo, que para um adulto permanecer três anos 
“fechado”, sem perspectiva de alguma atividade externa, sua pena deverá 
situar-se em um módulo não inferior a dezoito anos de reclusão, eis que 
cumprido 1/6 da pena (que são os mesmos três anos a que se sujeita o 
adolescente) terá direito a benefício. Não se pode desconsiderar, no caso 
do adolescente, que três anos na vida de um jovem de 16 anos representa 
cerca de 1/5 de sua existência. 

 

Outro exemplo que podemos ter como base – conforme minha experiência no 

sistema penal de adultos –, é o de um adulto que comete um crime nos termos do 

artigo 157, §§ 1º e 2º, do Código Penal, ou seja, o crime de roubo qualificado. A 

pena para esse artigo para um sujeito primário, sem antecedentes criminais, com 

endereço ou residência fixa, deverá ser de 5 anos e 4 meses de reclusão. Para a 
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progressão para regime mais brando, deverá cumprir 1/611 da pena, que será de 10 

meses e 20 dias (se anteriormente não for concedido o recurso para responder ao 

processo em liberdade). No entanto, para um adolescente, essa modalidade de 

crime poderá ter pena de 3 anos. 

Outro exemplo é o do crime de furto.12 A pena para uma pessoa adulta que 

cometa esse crime é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Se o sujeito for primário, 

cumprirá em Regime Aberto (RA) ou em Liberdade Condicional, mas dificilmente 

será conduzido para a penitenciária. Consideremos que o sujeito seja preso e passe 

a cumprir pena de reclusão. Ele poderá progredir de regime quando cumprir no 

mínimo 2 e no máximo 8 meses de reclusão. No caso de ato infracional equiparado 

ao crime de furto poderá ficar privado de liberdade por até 3 anos. 

Os três exemplos demonstram que o ECA não é tão brando como algumas 

pessoas insistem em dizer, o que há é falta de informação quanto aos mecanismos 

da lei, associados à exposição da mídia e aos discursos políticos que enxergam, 

nessa temática (adolescentes autor de ato infracional), possibilidades de angariar 

votos ao discursar sobre a redução da maioridade penal. 

Padovani (2013, p. 96) também cita a questão da redução da maioridade 

penal associada ao sentimento de impunidade, à divulgação na mídia e ao discurso 

inflamado contra adolescentes autores de atos infracionais. De acordo com a autora, 

 

Diante disso, os discursos amplamente veiculados pela mídia, de que a lei é 
protecionista em relação aos autores de ato infracional e de que estes não 
são punidos, acabam por difundir a inimputabilidade como impunidade e 
acabam por criar discussões acerca de punições mais severas, a exemplo 
do endurecimento das penas ou da redução da maioridade. 

 

A PEC 171/93 propõe a redução da idade penal com se seguinte redação: 

“Artigo 228 da C.F. – São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, 

sujeitos às normas da legislação especial. ” 

                                                           
11  O art. 112 da Lei n. 7.210/1984, Lei de execução Penal (LEP), assim institui: “A pena privativa de 

liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, 
a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. ” 

12  Furto, art. 155: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.” 
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Enfim, reduzir a idade penal, não irá aniquilar o problema da violência, e sim 

diminuir o pouco que resta de possibilidades, direitos e garantias à criança e ao 

adolescente.  
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3 O CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE VILA 

DE SÃO VICENTE 

 

Depois da substituição do nome de Febem para FCASA e do início de uma 

nova metodologia de trabalho no atendimento a adolescentes autores de ato 

infracional em regime de privação de liberdade, as unidades passaram a ser 

denominadas de centros de atendimentos, mas alguns preferem chamá-las de 

casas, outros de centros, referindo-se ao novo nome da instituição. Em alguns 

momentos chamarei de unidades, em outros de centros e, ainda de CASA. 

O CASA Vila de São Vicente está localizado na rodovia Padre Manoel da 

Nóbrega, no bairro do Humaitá, na área continental da Cidade de São Vicente/SP, 

tendo como vizinhos as Penitenciárias 1 e 2 e o Centro de Detenção Provisória 

(CDP) de São Vicente. 

Foi inaugurada em 17 de dezembro de 2001, com capacidade para atender 

96 adolescentes em regime de internação. Foi criada pela Portaria Administrativa n. 

583/2002.  

O adolescente autor de ato infracional encaminhado para essa unidade, 

advém das circunscrições judiciárias13 de Santos, Itanhaém e Registro. O Centro 

conta com seis prédios construídos, sendo três para acolhimento de adolescentes, 

um para serviços administrativos e portaria, um edifício central – que abriga os 

setores pedagógico, psicossocial (psicólogos e assistentes sociais), direção, 

coordenação de equipe, cozinha e lavanderia – e outro onde estão o ambulatório, o 

consultório odontológico e o depósito de materiais. 

 

3.1 Caracterização do quadro de profissionais da FCASA de São Vicente 

 

O corpo funcional conta atualmente com 110 (cento e dez) profissionais, 

sendo 10 da área psicossocial (psicólogos e assistentes sociais), 15 da área 

pedagógica, 6 da área administrativa, 62 da área da segurança, 3 auxiliares de 

enfermagem e 14 gestores.  

                                                           
13  A circunscrição judiciária é uma forma de delimitação de território, ou definição de área de 

competência onde o magistrado exerce sua autoridade. Para entender melhor o conceito de 
circunscrição judiciária, cabe explicar o conceito de comarca, que é o território ou a circunscrição 
territorial em que o juiz de direito de primeira instância exerce sua jurisdição. O território dos 
estados é divido em Comarcas, que podem ser agrupadas em Circunscrições e divididas em 
Distrito Judiciário (TJDFT). 
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Gráfico 3 – Caracterização de acordo com a idade dos profissionais 

 
Fonte: Banco de dados da FCASA de São Vicente, 2017. 

 

A faixa etária predominante dos profissionais que compõem as equipes está 

entre 30 e 50 anos de idade.  

 

Gráfico 4 – Caracterização de acordo com o gênero dos profissionais 

 
Fonte: Banco de dados da FCASA de São Vicente, 2017. 

 

A unidade foi projetada e é ocupada por adolescentes do sexo masculino, o 

que exige a maior presença masculina na condução e nos deslocamentos de 

adolescentes, porém, mais de 1/3 dos profissionais são do sexo feminino, ocupando 
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cargos da área da saúde, pedagogia e administrativo. Na área da segurança, a 

quantidade de mulheres é menor.  

 

Gráfico 5 – Caracterização de acordo com a escolaridade dos profissionais 

 
Fonte: Banco de dados da FCASA de São Vicente, 2017. 

 

Para o cargo de Agente de Apoio Socioeducativo (AAS), que atua na área da 

segurança, exige-se o ensino médio completo, sendo esse o cargo de maior 

quantidade de profissionais, mas, ao longo do tempo, profissionais dessa área vêm 

adquirindo o ensino superior. Os cargos com exigência de formação superior são os 

da área pedagógica, psicossocial e os de gestão (direção e encarregados). A Lei n. 

12.594/2012 (Sinase) exige a formação em ensino superior para exercer o cargo de 

diretor de unidade, como instituído pelo artigo 17 dessa normativa: 

 

Art. 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de 
atendimento em regime de semiliberdade ou de internação, além dos 
requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é 
necessário: 
I - Formação de nível superior compatível com a natureza da função; 
II - Comprovada experiência no trabalho com adolescentes de, no mínimo, 2 
(dois) anos; e 
III - Reputação ilibada. 
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Gráfico 6 – Caracterização de acordo com a formação dos profissionais 

 
Fonte: Banco de dados da FCASA de São Vicente, 2017. 

 

As áreas com maiores formações são a da pedagogia e psicossocial por 

conta da exigência para ingresso no serviço. Na área de pedagogia estão os 

agentes educacionais; o primeiro concurso, realizado em 2005, permitia o ingresso 

com qualquer formação em nível superior, depois sendo limitado para a área da 

educação (licenciatura e bacharelado). 

Na área psicossocial estão os psicólogos e os assistentes sociais, 

“antigamente chamados de técnicos”, denominação que passou a ser utilizada em 

todas as áreas que atendem diretamente o adolescente em virtude de a 

administração executiva da FCASA estar dividida em Diretoria Técnica e Diretoria 

Administrativa. 
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Gráfico 7 – Caracterização de acordo com o tempo trabalhado dos profissionais 

 
Fonte: Banco de dados da FCASA de São Vicente, 2017. 

 

Não há profissionais recém-contratados e nem em estágio probatório, que são 

aqueles que estão em fase de avaliação de até três anos. É uma equipe experiente 

e isso colabora para o atendimento com maior qualidade.  

 

Gráfico 8 – Caracterização de acordo com os locais de moradia dos profissionais 

 
Fonte: Banco de dados da FCASA de São Vicente, 2017. 
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A maioria dos profissionais reside em cidades da região metropolitana da 

Baixada Santista, próximo ao local de trabalho, que se torna de fácil acesso por 

conta de a unidade estar às margens da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, próximo 

ao entroncamento com as cidades de Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão e 

Guarujá. Há, ainda, profissionais residentes em cidades do ABC e Vale do Ribeira, 

que não solicitam transferência para unidades mais próximas de suas residências 

por motivos próprios. Conta, ainda, com parcerias e terceirizados, que, juntos, 

totalizam 43 (quarenta e três) prestadores de serviços atuando na área da educação 

(professores da rede estadual), na educação profissional (SENAC), arte educadores, 

guarda patrimonial e pessoal de cozinha. 

 

3.2  O trabalho das equipes multiprofissionais da Fundação CASA de São 

Vicente 

 

A medida socioeducativa de internação prevista no ECA destina-se a 

adolescentes com idade de 12 a 21 anos incompletos (previsão de cumprimento de 

três anos, caso o jovem cometa ato infracional próximo a completar dezoito anos). 

O regimento interno da FCASA define a MSE da seguinte maneira: 

 

A medida socioeducativa de internação possui dois aspectos: o jurídico 
sancionatório, ou seja, legalidade processual e uma dimensão ético-
pedagógica que através de ações educativas, busca a preparação desses 
jovens para retornarem à sociedade como cidadãos capazes de conviverem 
em harmonia, com respeito e sabedores dos seus direitos e deveres, assim 
como de terem consciência dos atos que cometeram e o levaram a esta 
condição de privação da liberdade (FCASA, 2012 p. 2). 

 

Costa (2006) e Volpi (2014) dizem que cabe ao profissional que atua com 

adolescentes autores de atos infracionais em regime de internação, “ter uma postura 

de educador independente do cargo ou função que ocupa” e livre de preconceitos. 

O Sinase prevê que o atendimento seja multiprofissional e envolva 

profissionais de diferentes áreas de atuação e de conhecimento, contando com a 

participação da rede socioassistencial, comunidade e família. As políticas públicas 

devem estar presentes nesse atendimento como meio de superação dos 

adolescentes privados da liberdade. 

Para Martins (2013, p. 8), 
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[o] SINASE aponta que as medidas não podem ser vistas de maneira 
isolada do contexto social, econômico, político e cultural do adolescente, 
sendo previsto legalmente e de maneira obrigatória, a participação familiar e 
comunitária mesmo em caso de privação de liberdade.  

 

Na Fundação CASA, para a realização dos atendimentos em uma perspectiva 

multiprofissional, a composição das equipes se dá com profissionais com saberes e 

conhecimentos diferentes, a saber: 

 

 Setor de Segurança: cuida de toda a movimentação para as diversas atividades 

dos adolescentes, acompanha os jovens diuturnamente interna e externamente 

(nos casos de consultas médicas ou apresentações judiciais). Também é 

responsável pela segurança preventiva do Centro. 

 Setor Pedagógico: responsável pela agenda e organização das atividades do 

Centro. Nesse setor estão inseridos os profissionais de educação física, 

pedagogos e os profissionais com formação em licenciaturas. 

 Setor de Saúde: se subdivide em outras três subáreas – Psicossocial, que 

compreende os profissionais de serviço social e psicologia; ambulatório, que 

realiza os cuidados médicos/curativos, odontológico e nutrição.  

 Setor Administrativo: realiza o suporte de materiais e suprimentos. 

 

Essas equipes multiprofissionais são denominadas equipes de referências, 

sendo compostas por profissionais de diferentes áreas, focadas em elaborar um 

Plano Individual de Atendimento (PIA), traçando metas junto com o adolescente e 

sua família para o retorno ao convívio social e comunitário. 

Segundo Costa (2006, p. 45), cabe ao “educador articular o espaço, o tempo, 

as coisas e as pessoas para produzir momentos que possibilitem ao educando ir, 

cada vez mais, assumindo-se como sujeito de desenvolvimento pessoal”. 

O funcionamento da unidade depende de organização para que as atividades 

ocorram de maneira eficaz e com qualidade. Não se pode permitir que as atividades 

sejam entendidas como mero preenchimento de tempo e devem estar o mais 

próximo possível da realidade do adolescente. 

Para a efetiva execução desses atendimentos, a articulação e o compromisso 

das equipes são ingredientes fundamentais para o sucesso do trabalho, como citado 
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por Borba (2012, p. 210): “quando nomeamos como acompanhamento 

preconizamos o estar verdadeiramente junto ao outro”. 

Outro ponto a ser destacado é a preparação dos funcionários para reconhecer 

que são responsáveis pela execução da medida socioeducativa e que devem fazê-la 

da melhor forma possível, não possuindo sentimentos preconceituosos para com os 

adolescentes e sim vê-los como pessoa de direitos, pois, como cita Silva (2011, p. 

237), “não basta somente modificar o conteúdo da lei sem transformar as 

concepções que a sustentam”. 

As equipes, por sua vez, devem imprimir uma educação baseada na 

exemplaridade, pautada em princípios e valores, pois o que se busca é a formação 

de cidadãos críticos e autônomos para o exercício da vida e essas mesmas equipes, 

aliadas à rede socioassistencial e à comunidade, devem mostrar os caminhos 

possíveis além daquele do ilícito. 

Para Costa (2006, p. 44), “O exemplo não é a melhor maneira para se educar. 

É a única! O educador, com sua conduta, com seus exemplos, deve ser uma 

referência segura para o adolescente”. 

O trabalho com o adolescente privado de liberdade, como já citado, se dá 

através das equipes de referência que acompanham os adolescentes na MSE, 

utilizando o diálogo com aconselhamentos que se fizerem necessários.  

Com o advento do Sinase, as MSE passaram a ter parâmetros para a 

execução, assim como houve a obrigatoriedade de cursos de formação, capacitação 

e qualificação constantes para os profissionais que atuam no sistema socioeducativo 

(artigo 3º da Lei) e no trabalho interssetorial envolvendo outras políticas. 

Os profissionais da socioeducação devem possuir conhecimento das suas 

atribuições, bem como das prerrogativas do Sinase e das normativas da FCASA. 

Esses conhecimentos devem fazer parte do atendimento realizado pelas equipes e 

serem compartilhados em prol do trabalho. 

Costa (2006, p. 44) assim se pronuncia sobre o conhecimento das normativas 

de que os profissionais devem se apropriar: 

 

O cumprimento rigoroso das leis e dos regulamentos é imprescindível para 
todos os educadores que trabalham na unidade de privação de liberdade. 
Isso é obrigação. No entanto, é preciso ir além. A abertura, a aceitação, a 
compreensão e a disposição para compartilhar conhecimentos, sentimentos 
e vivências e para fazer-se presente na vida do educando são 
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fundamentais. A presença educativa é o caminho para mover o adolescente 
da indiferença e envolvê-lo com o processo socioeducativo. 

 

Há de se ressaltar que os profissionais que trabalham na socioeducação, 

possuem seus próprios valores, estão inseridos em sociedade e são afetados pelos 

comentários que permeiam adolescentes que comentem atos infracionais, 

principalmente por notícias vinculadas pela mídia, como citado por Padovani e 

Ristum (2013, p. 974): 

 

De um modo geral, tanto o cometimento de atos infracionais como a 
reincidência e a violência impressa nesses atos têm sido discutidos pela 
sociedade e, principalmente, pela mídia, ambos envoltos em preconceitos 
que não apenas distorcem a realidade, mas também alimentam a 
indiferença, a estigmatização e o estreitamento das análises acerca do 
tema. 

 

Independentemente do modo como os profissionais são influenciados pela 

mídia ou pelo meio em que vivem, ao desenvolverem um trabalho socioeducativo 

devem ter a compreensão de que, além de se constituírem referência para esses 

adolescentes, são educadores de um processo de reconstrução.  

Faz-se necessária, portanto, a participação efetiva no cotidiano do 

adolescente e empenhar esforços em favor deste, estando junto verdadeiramente. 

Tal como preconiza Paulo Freire (2005), presente e atuante, auxiliando o 

adolescente em suas necessidades.  

Há, ademais, as atividades pedagógicas, incluindo as de profissionalização, 

esportivas e culturais associadas aos atendimentos e às rodas de conversa, sendo 

que esta última consiste na avaliação da medida, aonde é realizado um feedback 

com os adolescentes.  

Segundo Vilhena, Zamorra e Rosa (2011, p. 9): 

 

A única forma de tornar possível e garantida dessa participação é travando 
com o jovem um diálogo verdadeiro, onde ele tome consciência das suas 
atitudes, reconheça suas vulnerabilidades presentes e consiga traçar planos 
consistentes para superá-las no futuro. Isso deve se dar sem 
condescendência, infantilização autoritarismo e ainda fazer com que sua 
família faça parte desse processo.  

 

Para se conseguir realizar um trabalho em equipe e com respeito aos direitos 

humanos foi preciso não só mudar o nome da Instituição, mas também a concepção 
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do trabalho. Para isso, as pessoas que compõem as equipes devem estar 

direcionadas para o mesmo objetivo. 

O adolescente, assim que chega à unidade, após o primeiro atendimento tem 

conhecimento do período em que poderá ficar internado. No PIA, onde são 

construídas as metas pelos profissionais, família e adolescente, há a previsibilidade 

do retorno ao convívio social e comunitário. 

As equipes procuram conhecer a história do adolescente que atendem, sua 

infância, a questão escolar e de saúde, inclusive a vacinação, as amizades e como 

iniciou o envolvimento em ato infracional. 

Durante o período de internação, os adolescentes recebem atendimentos 

individuais e em grupos. Os atendimentos individuais são realizados semanalmente, 

enquanto os em grupos ficam a critério das equipes de referências, sendo 

agendados para tratar ou abordar algum assunto em certo período, que não pode 

ser superior a um mês. 

O atendimento realizado em equipe é um dos diferenciais do trabalho da 

unidade de São Vicente. Nessa modalidade de atendimento realizado mensalmente, 

todos os profissionais que são referência do adolescente em cumprimento de MSE, 

se reúnem junto com o adolescente realizando uma roda de conversa. Nesse 

momento, a escuta e o direcionamento são essenciais.  

Nesse tipo de atendimento são tratadas as questões do atendimento e o 

adolescente tem conhecimento do andamento do cumprimento da medida. São 

abordados temas como a participação nas atividades, sejam elas as do ensino 

formal, profissionalizante, arte cultura, esportivas, entre outras. 

A unidade disponibiliza uma vez ao mês, para o responsável pelo 

adolescente, a realização de visita durante a semana, aonde possa acompanhar 

toda a rotina, inclusive tendo a oportunidade de participar das refeições ofertadas. 

Essa visita recebe o nome de fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares e tem 

como finalidade aproximar o responsável da equipe que acompanha o adolescente, 

mas também de trazer transparência aos trabalhos desenvolvidos. 

Nessa visita também há abordagem pela equipe. Se o adolescente estiver no 

início do cumprimento da MSE são realizados os encaminhamentos que a família 

deve realizar, porém, se for próxima à saída, ocorrem as tratativas para o retorno do 

adolescente ao lar. Tanto o responsável quanto o adolescente têm conhecimento da 

provável data de saída, não há segredos sobre isso.  
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Outro ponto de destaque são as atividades. Como a unidade atende 

adolescentes próximos a completar a maioridade civil, as atividades são planejadas 

para esse público, pensando-se no que pode ajudá-los ao deixar a unidade. 

A FCASA possui regimento interno, no qual há a previsibilidade do 

adolescente cometer falta disciplinar durante o cumprimento da MSE. Anteriormente 

isso era visto como uma oportunidade de simplesmente punir o adolescente.  

Esse regimento prevê práticas restaurativas e essas passaram a ser 

utilizadas pelos profissionais no trato das questões de faltas disciplinares. Não se 

tratam de sanções, e sim de uma possibilidade de compreender o que levou à 

prática daquela atitude e de estreitar os vínculos. 

A organização da unidade prevê a participação dos adolescentes do momento 

de despertar ao recolher à noite. A unidade possui uma agenda, que é distribuída 

aos setores no último dia do mês que antecede o mês subsequente, para que todos 

tenham conhecimento do planejamento, inclusive para as discussões de equipe. 

As atividades externas são outro diferencial dessa unidade, pois há um 

entendimento de que os adolescentes em cumprimento de MSE podem participar de 

atividades fora da unidade, uma vez que isso traz outras vivências aos adolescentes 

que talvez não saibam que podem realizar em liberdade. 

Outro aspecto para que essa formação dos vínculos se tornasse real foi a 

necessidade da aproximação com o externo à unidade, que traz o atendimento à 

família com possíveis encaminhamentos também ao adolescente, fortalecendo o 

momento da desinternação. Além disso, as atividades externas trazem outro 

benefício à unidade: a criação e o fortalecimento dos vínculos entre adolescentes e 

profissionais, tornando-se momentos de descontração fora dos muros que delimitam 

o espaço e requerendo que os profissionais confiem nos adolescentes. Para Paulo 

Freire (2005, p. 52), “a confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais 

companheiros na pronúncia do mundo”. 

O ECA e o Sinase preveem que as unidades de privação de liberdade devem 

propiciar condições para essa interação. Segundo Padovani e Ristum (2013, p. 980), 

essa interação se faz importante para que o “adolescente mantenha os vínculos com 

a sociedade, pois assim, diminui o isolamento e o distanciamento com a vida fora da 

instituição”. 
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Costa (2006, p. 5) considera que os vínculos de confiança com o adolescente 

trazem eficácia ao atendimento, pois “confere uma sensação de segurança, 

fortalecendo-o para o enfrentamento das adversidades”. 

Podemos então considerar que, no atendimento a adolescentes privados da 

liberdade, os vínculos estabelecidos entre eles e os profissionais são de extrema 

importância, pois assim ambos desenvolverão confiança recíproca, o que pode 

tornar a experiência da privação de liberdade menos sofrida para o adolescente. 

Essa questão das relações com respeito e valorização dos jovens, também é 

citada por Lopes et al. (2008, p. 6) “o respeito mútuo implica uma prática especial de 

troca, onde indivíduos e grupos têm de romper com seus pressupostos tácitos e 

quadros compartilhados de mundo para poderem compartilhar histórias e narrativas”.  

Segundo Costa (2006, p. 52), o profissional “não pode, nem deve ter uma 

atuação restrita às salas e às mesas de trabalho e que é fundamental dedicar parte 

do seu horário de trabalho a acompanhar e apoiar as atividades e rotina da 

unidade”. 

Para (Costa, 2006, p. 62) os profissionais que trabalham com adolescentes 

autores de ato infracional devem adotar o que ele chamou de pedagogia da 

presença, sendo esse método o seguinte: 

 

A pedagogia da presença representa um passo na direção do grande 
esforço, que se faz necessário, para a melhoria da qualidade da relação 
estabelecida entre educador e educando, tendo como base a influência 
proativa, construtiva, criativa e solidária favorável ao desenvolvimento 
pessoal e social dos adolescentes e dos jovens.  

 

Para que se adotasse esse modelo de atendimento foram necessárias 

mudanças na postura dos profissionais. A gestão passou a dar condições de 

participação a todos os profissionais, independente do cargo ou da função de 

trabalho. 

Houve o incentivo de que todas as ações fossem resolvidas pela participação 

coletiva. Anualmente, é elaborado o plano político pedagógico da unidade, que deve 

contemplar o fato de todos os profissionais participarem da construção, prevendo 

ações a serem realizadas no ano seguinte. 

As reuniões de equipe passaram a ser obrigatórias ao menos uma vez ao 

mês, tanto a dos gestores com a das equipes, bem como a das equipes com os 

adolescentes. Há um único livro de registro de reuniões, para que as equipes as 
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registrem, de maneira a que qualquer profissional tenha conhecimento do que está 

sendo discutido. 

A gestão que é parte dessa equipe deve estar presente, desprendendo-se do 

sentimento de poder centralizado, passando a incentivar a participação coletiva dos 

profissionais, ouvindo também a família, os adolescentes e outros profissionais, bem 

como as tratativas com a rede socioassistencial, ministério público, judiciário e 

defensoria pública, que fazem parte do atendimento. 

Enfim, a participação coletiva nas decisões traz crescimento para todos os 

envolvidos na construção de um trabalho, aonde a confiança é essencial para o bom 

desempenho e a transparência daquilo que acontece intramuros.  

O trabalho deve ser pautado no respeito ao indivíduo, nos direitos humanos, 

na compreensão de que os adolescentes autores de ato infracional são pessoas de 

direitos e devem tê-los garantidos pelos profissionais que o acompanham. Contudo, 

as equipes do sistema socioeducativo de internação ainda enfrentam desafios para 

despirem-se dos preconceitos e do senso comum com os quais rotulam os 

adolescentes que cometem atos infracionais. 
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4 OBJETIVOS E MÉTODO 

 

4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar e compreender a atuação das equipes 

multiprofissionais no atendimento aos adolescentes privados de liberdade e se 

esses atendimentos trouxeram significados na vida desses adolescentes após 

deixarem a unidade Fundação CASA de São Vicente. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Compreender como o trabalho articulado das equipes multiprofissionais contribui 

para a execução da medida socioeducativa. 

 Conhecer a importância das equipes multiprofissionais para o atendimento dos 

adolescentes. 

 Compreender como os adolescentes e profissionais perceberam e 

compreendem a privação da liberdade. 

 

4.3 Método de pesquisa 

 

4.3.1 Tipo de estudo 

 

A pesquisa teve caráter exploratório com abordagem qualitativa. Segundo 

Minayo (2014, p. 57), o método qualitativo: 

 

Se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 
crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 
os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a 
si mesmos, sentem e pensam. 

 

A abordagem qualitativa não se prende à quantificação, mas sim em explicar 

as relações humanas como já citadas e, ainda, “[o] universo das investigações 

qualitativas é o cotidiano e as experiências do senso comum, interpretadas e 

reinterpretadas pelos sujeitos que as vivenciam” (MINAYO, 2014, p. 24). 

Para Assis et al. (2014, p. 2), a pesquisa com abordagem qualitativa é: 
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Pesquisa é um processo infinito, contextualizado e influenciado pelas 
transformações socioeconômicas e culturais; portanto, não se isenta de 
interesses, preconceitos e incursões subjetivas. Conclui que o homem 
sempre se questionou e buscou compreender a realidade, por meio da 
religião, da filosofia, da arte e da ciência como instrumentos dessa procura. 

 

As autoras (2014) compreendem que a pesquisa qualitativa faz a análise das 

expressões humanas presentes nas relações, nos sujeitos e nas representações e 

assegura que nenhuma teoria é neutra e/ou detém o monopólio da compreensão da 

totalidade. 

A escolha por essa abordagem ocorreu porque a pesquisa trata de um tema 

polêmico e ela oferece uma gama de interpretações por parte do pesquisador 

através das conversas, interação e expressões trazidas pelos entrevistados.  

Nesse sentido, optou-se pela técnica de entrevista que, segundo Minayo 

(2014, p. 261), 

 

[...] é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 
realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações 
pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de 
temas igualmente pertinentes tendo em vista este objeto. 

 

A autora (2014, p. 169) considera que a entrevista “constitui uma técnica 

amplamente utilizada na investigação social e que se trata de uma interação singular 

entre pesquisador e interlocutor”.  

No que se refere a essa modalidade, utilizamos as entrevistas em 

profundidade junto a cinco adolescentes que cumpriram medida socioeducativa de 

internação na Fundação CASA de São Vicente, egressos nos últimos oito anos e 

que atualmente são maiores de idade, bem como entrevistas semiestruturadas com 

cinco profissionais do quadro atual que representam diferentes setores e áreas de 

atuação na mesma instituição. 

Para Minayo (2014, p. 262), a entrevista em profundidade “é aquela em que o 

entrevistado é convidado a falar livremente sobre um tema ou as perguntas do 

entrevistador, quando são feitas, buscam dar mais profundidades às reflexões”.  

Já a entrevista semiestruturada “é uma combinação de perguntas fechadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2014 p. 261). 
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Para a construção de cada tipo de entrevista foi elaborado um roteiro 

(Apêndice A), que permitiu que o (a) entrevistado (a) pudesse discorrer sobre o 

objetivo do tema. De acordo com Minayo (2014, p. 189). 

 

Entende-se por roteiro uma lista de temas que desdobram os indicadores 
qualitativos de uma investigação e que também deve apresentar-se uma 
simplicidade de alguns tópicos que guiam a entrevista de forma coerente, 
sendo capaz de propiciar uma relação de confiança entre entrevistado e 
entrevistador.  

 

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra. 

Posteriormente buscou-se extrair palavras ou significados marcantes para 

adolescentes, profissionais e pesquisador sobre os sentidos da MSE. Elas 

ocorreram fora da instituição, para que o entrevistado pudesse ter tranquilidade e 

concentrar-se nas perguntas. 

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.4.1 Análise qualitativa das entrevistas 

 

De acordo com Bardin (2011, p. 42), a análise de conteúdo é:  

 

Um conjunto de técnicas de análises de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção e ou recepção destas 
mensagens. 

 

Para Minayo (2014, p. 303), a análise de conteúdo “diz respeito à técnica de 

pesquisa que permite tornar replicáveis e válidas as inferências sobre dados de um 

determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos”. 

Neste trabalho, a análise de conteúdo foi realizada após as transcrições das 

dez entrevistas, nas quais foi possível observar alguns temas de relevância, tendo 

sido elas divididas em categorias a partir da produção em campo. Para Minayo 

(2014, p. 304), “[...] entendendo que é importante estudar a frequência para que os 

temas tenham a medida exata de sua importância [...]”. 
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Essas categorias foram palavras e temas que surgiram durante as 

entrevistas, tanto com os profissionais quanto com os jovens que cumpriram MSE de 

internação na unidade da FCASA de São Vicente. 

Essas categorias podem contribuir para um melhor entendimento de como os 

jovens perceberam os significados da MSE no período em que ficaram internados. 

Da mesma forma, utilizamos as categorias para os profissionais para refletir melhor 

sobre como esses profissionais se veem no trabalho de adolescentes autores de ato 

infracional e em regime de privação de liberdade. 

Para a análise deste trabalho usamos os mesmos referenciais já vistos e 

dividimos as entrevistas em três blocos, sendo um para os profissionais, outro para 

os jovens e o terceiro para o tema que foi comum nos dois públicos estudados.  

Ainda segundo Minayo (2014, p. 308): 

 

A análise de conteúdo conduz a uma certeza. Todo o esforço teórico, seja 
baseado na lógica quantitativista ou qualitativista, visa ultrapassar o nível do 
senso comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância 
crítica ante a comunicação de documentos, textos literários, biografias, 
entrevistas ou resultados de observação. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para a realização deste trabalho foi necessária a autorização do Comitê de 

Ética da Unifesp (CEP), sendo autorizado pelo CAAE n. 67920217.2.0000.5505 – 

comprovante n. 043951/2017 (Anexo D).  

Paralelamente a essa autorização houve a necessidade de submetê-lo à 

apreciação e autorização da FCASA (Anexo C), pois, independente dos jovens já 

terem atingindo a maioridade, necessitávamos do acesso ao banco de dados da 

instituição, bem como da realização das entrevistas com os profissionais. 

A autorização para pesquisa na FCASA foi formalizada junto ao Centro de 

Pesquisa e Documentação da Escola para Formação e Capacitação Profissional da 

FCASA, conforme Portaria Normativa n. 155/2008. 

Para a construção das entrevistas foram elaborados dois Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexos A e B), que foram lidos, 

discutidos e assinados pelos participantes antes da realização destas. Esclarecida 

também a possibilidade do direito à desistência em qualquer fase da pesquisa e da 
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garantia do sigilo. Tanto para os jovens quanto para os profissionais participantes 

das entrevistas foram utilizados nomes fictícios. 

 

4.6 NOTAS SOBRE O CAMPO 

 

Antes mesmo de iniciar a preparação para o trabalho de campo, a autorização 

da pesquisa foi indeferida duas vezes pela diretoria executiva da FCASA por conta 

da mudança na gestão da Presidência da FCASA. Após a terceira solicitação de 

reconsideração de aprovação, a pesquisa foi autorizada o que nos trouxe 

tranquilidade e segurança para continuar. 

Os registros, os sentidos e os olhares obtidos com as entrevistas ajudaram na 

reflexão e na percepção de que essas conversas somaram-se à minha experiência 

e, ao mesmo tempo, ajudaram a entender os sentidos da medida socioeducativa, 

propiciando dois olhares diferentes: um de quem sentiu na pele a privação da 

liberdade, viveu o distanciamento dos amigos, da família e de suas angústias; o 

outro, de quem tem o dever de cuidar, não possuindo formação ou mesmo vocação 

para o trabalho socioeducativo e como se percebem parte do trabalho desenvolvido 

na privação de liberdade de adolescentes. 

Para encontrar os jovens com quem faríamos as entrevistas conversamos 

com profissionais de diferentes áreas de atuação em busca de indicação daqueles 

que que foram marcantes ou se destacaram durante o cumprimento da MSE. 

Obtivemos vários nomes, mas, por fim, selecionamos 22 ex-internos da Instituição, 

que passaram por ali entre 2008 e 2016 e que tivessem atingido a maioridade.  

O motivo pela escolha desse período (oito anos) está atrelado ao tempo do 

pesquisador na gestão dessa unidade, como também ao período de transformação 

pautado no atendimento integrado e multidisciplinar. 

Inicialmente foram contatados jovens que estivessem numa situação estável e 

sem incidências no meio delitivo. De certa maneira, esses jovens foram fáceis de 

contatar, aceitando a realização da entrevista. Entretanto, durante o trabalho de 

campo houve a intenção de realizar entrevistas com aqueles que não deixaram de 

praticar atos ilícitos e que continuavam na prática descrita como crime. Esse perfil foi 

mais difícil de acessar e de conseguir que concedesse uma entrevista. 
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Outra dificuldade em entrevistar esses jovens ocorreu após realização dos 

contatos, em que tínhamos conhecimento de que estavam presos e alguns, 

infelizmente mortos. 

Essa busca por jovens que continuaram agora a cometer crimes, por conta da 

maioridade estava atrelada a não passar a impressão de que a pesquisa era só para 

aqueles que estavam fora desse contexto, podendo assim, transmitir a idéia de um 

estudo tendencioso ao êxito. Isso porque se poderia pensar que todos os 

adolescentes que cumprem MSE, após o desligamento, não voltam a cometer ato 

infracional e, ainda, que a MSE resolve todos os problemas dos adolescentes em 

privação de liberdade. Com isso, balizando as escolhas dos nossos interlocutores, 

fechamos em quatro jovens, sendo que um deles segue praticando atos ilícitos. 

Os contatos realizados sempre foram mediados pelos pais ou por algum 

responsável que acompanhou o jovem na medida de internação e deu continuidade 

a esse contato pós-internação.  

Coincidentemente, no mesmo dia da entrevista com o jovem Lucas surgiu a 

possibilidade de entrevistar outro jovem que continuou nas práticas delitivas. Essa 

entrevista trouxe uma cena marcante, pois, ao chegar, antes de adentrar no local 

combinado, o jovem foi revistado pela polícia na frente de pessoas que estavam no 

ponto de ônibus. Foi uma cena vexatória, que expôs o jovem sem o devido cuidado 

em preservar sua dignidade. 

Foram então selecionados cinco jovens, com idades entre 18 e 22 anos, que 

cumpriram medida socioeducativa de internação na FCASA de São Vicente, todos 

com múltiplas passagens pela internação em MSE (reincidentes) e que 

estabeleceram boa relação com os profissionais tanto da própria FCASA como com 

aqueles que prestam serviços através das parcerias. 

Os agendamentos das entrevistas exigiram manobras constantes para o 

acerto de datas e horários, já que as agendas do pesquisador e dos jovens eram 

diferentes. Algumas vezes foi preciso reagendar conforme disponibilidade dos 

colaboradores. 

Para a outra modalidade de entrevista foram selecionados previamente quatro 

profissionais, de diferentes áreas de atuação e de formação, com tempo de trabalho 

também distintos. Esses profissionais possuíam entre 48 e 64 anos de idade e de 7 

a 40 anos de trabalho com adolescentes autores de atos infracionais, o que 

representou considerável tempo de experiência. Três desses servidores já ocuparam 
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cargos de gestão em outros Centros de Atendimento e também já laboraram em 

outras unidades. Além disso, três deles trabalharam na Febem e acompanharam o 

processo de reorganização para Fundação Casa. 

A intenção de entrevistar profissionais de áreas de atuação, formações, 

tempo de idade e de trabalho diferentes estava conectada com a necessidade de 

conhecer a existência de mudança ou não da metodologia de atendimento e as 

diferentes percepções sobre a MSE. 

Durante as entrevistas com os jovens um profissional se destacou de forma 

unânime entre três dos entrevistados. Trata-se de um professor que foi apontado 

como referência para esses jovens e, por conta dessa importância, decidimos 

(pesquisador e orientadora) entrevistá-lo em busca de compreender porque se 

tornou uma figura importante para eles. 

Esta pesquisa buscou compreender, que os atendimentos destinados aos 

adolescentes autores de ato infracional, quando realizados com olhares 

verdadeiramente voltados para eles respeitando suas histórias, podem contribuir 

para a superação da invisibilidade e da exclusão que tanto marcam a vida desses 

meninos. 

Por outro lado, as entrevistas tanto dos jovens quanto dos profissionais 

proporcionaram riqueza de detalhes antes por mim desconhecidos e direcionaram 

melhor o objetivo deste trabalho, bem como minhas angústias, na tentativa de 

descobrir o que diferencia a unidade de São Vicente das demais. 

Essas entrevistas conduziram ao que Borba (2012, p. 20), em seu trabalho 

sobre a “juventude marcada”, classifica como histórias de vidas: “As histórias de vida 

dão luz e formas, diferentemente de números, tão frios, que não conseguem 

expressar”.  

Esses sentidos das histórias de vida é que tentarei demonstrar ao longo das 

próximas páginas, percorrendo as histórias dos jovens e a construção da trajetória 

de cada profissional entrevistado, que acabam vindo trabalhar na Fundação não por 

ideal de vida e, sim pela oportunidade de exercer uma função pública. 
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5 ENTREVISTAS COM OS JOVENS E OS PROFISSIONAIS DA FCASA 

 

Sempre quis falar nunca tive chance 
Tudo que queria estava fora do meu alcance 

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério 
O jovem no Brasil nunca é levado a sério. 
“Música não é sério”, de Charlie Brown Jr. 

 

5.1 Jovens 

 

5.1.1 Bruno 

 

Bruno foi o primeiro jovem a ser entrevistado. Marcamos no shopping da 

cidade de Praia Grande, já que ele reside próximo a esse local e às vezes, quando 

possível, buscava a namorada que lá trabalha. 

Começou a praticar atos infracionais aos 12 anos de idade, envolvendo-se em 

estelionato (cheques, cartões, documentos). A primeira apreensão veio aos 14 anos, 

por tráfico de drogas que, de acordo com ele, ocorreu por influências de amigos. Ele 

disse: “é, aí como é que se diz devido ah, eu estar no meio e ter um acesso mais 

fácil que eu comecei a me envolver” (Bruno). 

Bruno disse que o envolvimento em atos infracionais ocorreu pela perda do 

padrão financeiro da família, pela influência dos amigos e do meio em que vivia. 

Esse envolvimento é retratado por alguns pesquisadores (ATHAYDE; BILL; 

SOARES, 2005; BORBA, 2012; HIRATA; TELLES, 2007; ROMAN, 2007), que 

mostram a influência do meio nesses adolescentes associada à privação de acessos 

e oportunidades. 

O tráfico de drogas era o ato infracional mais praticado por ele, mas, por 

conta desse envolvimento, passou a praticar o ato infracional de roubo. Ele contou o 

seguinte: “Eu comecei com o tráfico, aí depois de um tempo eu comecei a roubar, e 

assim vai indo… Você vai se envolvendo, vai conhecendo mais pessoas” (Bruno). 

Estudou até a sexta série em escola particular, mas, pela perda das 

condições financeiras da família, foi transferido para a escola pública, a qual, aliás, 

teceu críticas, rechaçando a quantidade de alunos por sala de aula e a forma como 

as coisas são tratadas no ambiente escolar. 

O envolvimento em atos infracionais fez com que Bruno se afastasse aos 

poucos da escola, mas não a vê como parte que influenciou seu envolvimento em 
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atos infracionais. Por outro lado, não viu, naquele momento, algo em que a escola 

pudesse ajudar, tendo perdido o interesse pela continuidade dos estudos; logo, o 

cometimento de atos infracionais tornou-se mais forte que a frequência escolar. 

Ao todo esteve cinco vezes na FCASA e em uma dessas vezes cumpriu 

internação provisória. Por quatro vezes esteve no regime MSE de internação e 

nessas idas e vindas, iniciadas aos 14 anos de idade, deixou a unidade de São 

Vicente pela última vez com pouco mais de 18 anos de idade.  

Considerou a primeira internação como a mais difícil por ainda estar 

assustado, mas depois explicou que se acostumou e viu que não era tão complicado 

ver-se privado da liberdade, passando a encarar a internação com mais 

tranquilidade.  

Essa adaptação, ou seja, a perda do medo da privação da liberdade, 

encorajou-o a continuar a cometer atos infracionais. Para ele, o tempo de privação 

influencia novo ato: “Influencia, porque eu mesmo, eu não vou mentir para você, 

não. Eu dizia se eu for preso vou ficar uns 6, 7 meses e ‘metia o louco’14 mesmo, 

não fazia mesmo, eu pensava assim”. (Bruno). 

A frequência em que voltava à internação fez com que adquirisse 

experiências de como cumprir a MSE de forma tranquila, tendo comentado como se 

portar para tornar a medida mais breve e várias vezes disse “você mesmo via” como 

forma de dizer que eu tinha conhecimento, como se eu soubesse a correta maneira 

de se comportar: manter-se sozinho, quieto, ou, em suas palavras, “ficar sempre na 

minha”. 

Quanto à medida socioeducativa, Bruno sempre apresentou relacionamento 

tranquilo e respeitoso com profissionais e jovens nos períodos em que esteve 

privado de liberdade. Esse jeito que desenvolveu tornou mais breve e menos sofrível 

a privação de liberdade. 

Quanto ao cumprimento da MSE, avalia que os atendimentos das equipes 

multiprofissionais procuram orientar os jovens sobre os riscos e as consequências 

do envolvimento em atos infracionais, como afirma: 

 

Eu acho que eles tentam mostrar, né? Mostrar que não é bem assim, que 
você não pode fazer tudo, que tem que ter um pouco de limite nas coisas, 
que às vezes a gente por ser mais novo acaba agindo por impulso, mais na 
febre, no olho. Então eles botar isso, né? Eles botam um limite. (Bruno). 

                                                           
14  “Meteu o louco” é gíria usada quando uma pessoa finge não conhecer uma situação. 
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Mesmo recebendo esses atendimentos, Bruno não deixou de praticar atos 

infracionais. Justifica conhecer o sistema de internação, mas traz outros 

argumentos: a dificuldade em conseguir emprego, a necessidade do dinheiro para a 

sobrevivência e a rotulagem por ser ex-interno da Febem. 

O tráfico traz ganho fácil e rápido e isso fez com que ele buscasse, nesse ato 

infracional, o seu modo de sobrevivência: 

 

Cinco passagens o moleque teve, querendo ou não eu falava para as 
técnicas “como que eu vou procurar um emprego sendo que eu vou ali, 
vendo uma droga e em um dia eu arrumo mil, eu arrumo quinhentos, um dia 
fraco eu ganho 200 ou 300”. (Bruno). 

 

Por outro lado, na avaliação de Bruno, a MSE ajudou a diminuir a defasagem 

escolar e a refletir sobre suas condutas, concluindo que suas práticas não passaram 

de ilusões. 

Na comparação de uma unidade para outra e por considerar que Bruno 

cumpriu MSE em diferentes unidades, ele reconhece que há distinções entre a de 

São Vicente e outras em que já esteve internado.  

Descreve as diferenças tanto na questão da estrutura física quanto nos 

atendimentos. Para ele, há diferenças em todos os aspectos – pedagógicos, de 

segurança e do setor psicossocial –, considerando a unidade de São Vicente mais 

organizada: 

 

Aquilo ali é diferente. Tem diferença, tanto na questão educacional, 
funcionário, entre menor, tudo. Tem fundação diferente. Lá no [na unidade 
X] não tinha estrutura nenhuma, uma bagunça, questão de funcionário, 
acho que faltava um pouco do funcionário. As coisas tinham que ser um 
pouco mais organizadas. (Bruno). 

 

Um ponto que ele destaca na unidade de São Vicente foi a separação de 

jovens de primeira internação e aqueles com duas ou mais internações 

(reincidentes). 



60 

 

Essa separação é prevista no ECA,15 mas algumas unidades não têm essa 

condição, pois são construídas em um único pavimento. A unidade de São Vicente 

possui três edificações, o que facilita essa separação. 

Durante o cumprimento da MSE, elegeu um professor como modelo a ser 

seguido, alguém de referência. Esse profissional era um professor de ciências e 

biologia que, além de incentivá-lo, o ajudou com os estudos após a internação, 

dando condições para que se formasse como técnico em radiologia. 

Quando perguntado sobre as sugestões para uma possível melhora no 

atendimento socioeducativo, sugere a oferta de cursos de formação técnico-

profissional, que realmente dessem condições de entrada e colocação no mercado 

de trabalho após a internação. 

Contudo, após a MSE de internação, Bruno continuou seu envolvimento com 

o tráfico de drogas, mas, dessa vez, mudou para o disk drogas,16 como explica: 

 

Pratiquei… Eu sempre fui envolvido com bagulho de droga, não tem jeito, e 
eu nunca tive nenhuma falha com nada, nem com vocês, nem na rua, nem 
nada. E, tipo, eu sempre tive muito conhecimento, até com polícia, sempre 
me procurava, tanto que até hoje tem cara que me procura. Depois que eu 
saí, depois de um tempo fiquei sossegado, e ainda ah, não me envolvo com 
tráfico, já sou de maior”, tinha disk telefone, né? (Bruno). 

 

Depois de passar por situações em que quase foi novamente apreendido, 

Bruno conseguiu finalizar o curso de radiologia e está empregado nessa área, com 

apoio do professor que ele tem como referência. No dia da entrevista para a 

pesquisa estava à espera do registro de classe para exercer a profissão e busca 

nova formação. Em suas palavras, está correndo atrás de seus sonhos. 

 

5.1.2 Wesley  

 

Segundo jovem entrevistado, também no shopping da Praia Grande, já que 

reside nesse mesmo bairro. Wesley havia deixado a privação de liberdade em 

dezembro de 2017, após quase 8 meses de internação, sendo que essa foi a quarta 

e última vez em que esteve na FCASA, pois atingiu a maioridade. 

                                                           
15  Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local 

distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, 
compleição física e gravidade da infração. 

16  Disk drogas: maneira de entregar drogas a domicíliolio ou em outro local solicitado pelo 
comprador. 
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Compareceu à entrevista com um amigo que também havia deixado a FCASA 

pouco tempo antes, mas de outra unidade, que por sinal permaneceu mais atento às 

perguntas do que o próprio entrevistado, que por vezes demorava para responder 

por conta de sua atenção, dedicada ao celular. 

Iniciou a entrevista dizendo que saiu de casa de 12 para 13 anos de idade 

para morar sozinho, pois queria saber como era; enfatizou que foi uma escolha 

própria para ganhar mais responsabilidade. Essa saída prematura de casa trouxe 

consequências que marcaram a vida de Wesley, como o início no envolvimento em 

atos infracionais e, consequentemente, o abandono escolar.  

Segundo ele, o começo na prática de atos infracionais ocorreu por influências 

de amigos, somando-se com a curiosidade e a vontade de ter dinheiro para comprar 

aquilo que tinha vontade, frequentar a balada, comprar roupas e objetos de marca. 

Por outro lado, nega que o uso de drogas influenciou o cometimento de atos 

infracionais. 

Mesmo dizendo que há laços familiares, preferiu sair de casa para viver com 

os amigos. Para ele, a amizade tem grande significado: “Tem uns que é forte, que 

eu opto em ficar com meus amigos do que dentro de casa, porque às vezes eu optei 

por sair de casa por causa de amigos que foi morar junto” (Wesley). 

Parou de estudar na sexta série, atualmente sétimo ano. Disse que não 

gostava e nem via interesse na escola, porque achava que não iria ajudar. Em sua 

avaliação, “eu achava que o povo falava por falar, não me cativava, não me 

despertava interesse, era um saco... aí eu fui desinteressando pelo estudo” 

(Wesley). 

Justifica seu abandono escolar em razão da pouca idade, mas agora, mais 

velho, tem a “mente aberta”.17 Para ele, a escola poderia oferecer o ensino formal 

associado com o ensino técnico, com esporte e lazer e todas as escolas deveriam 

ter esse formato, assim, se tornaria mais atraente aos jovens: “Eu acho que tinha 

que ter mais opções, né?! Se todas as escolas tivessem um estudo e um curso, um 

período de estudo e outro período de curso, outro período de um esporte, todas em 

geral… Ia ser bem melhor” (Wesley). 

Já como lazer, somente citou a praia como alternativa, que é algo de fácil 

acesso por estar em cidade litorânea. Essa pareceu ser sua única opção, não tendo 

                                                           
17  Mente aberta significa, na gíria, pessoa que tem disponibilidade para ouvir o outro; ser livre de 

preconceitos; pessoa progressista.  
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oportunidade de conhecer outros meios para a diversão. Essa prática continua até o 

dia da entrevista. 

Quanto à MSE, esteve por quatro vezes na FCASA, sendo três internações 

em unidades diferentes. A primeira internação ocorreu aos 14 anos de idade e a 

elegeu como a mais difícil de suportar, depois disse que se acostumou e adquiriu o 

conhecimento de como cumprir a medida.  

Para Wesley, o dia mais difícil é o da visita, por dois motivos: o primeiro pela 

exposição da família aos procedimentos de entrada e o segundo pelo momento da 

despedida, bem complicado porque a maioria dos visitantes é mãe e o sentimento 

de tristeza é notório.  

Sobre o cumprimento da MSE, explicou que a única parte que o ajudou foram 

os avanços nos estudos, pois conseguiu diminuir a defasagem escolar. No mais, não 

interferiu em nada, mas reconhece que os profissionais fazem aconselhamentos e 

que isso amadurece o modo de ver a vida e as consequências do envolvimento em 

atos infracionais. 

Reconhece também a diferença de atendimento entre unidades. Nesse ponto, 

conta que na unidade de São Vicente as atividades são condizentes com a idade e a 

realidade dos jovens internados; nas outras pelas quais passou, afirmou que há uma 

dança de cadeiras e que isso traz a sensação de que a medida não passa de um 

momento de brincadeira. Ele contou o seguinte: “São Vicente também é um lugar 

que a gente… a nossa mente trabalha mais, em uma casa [outra unidade] é muita 

bagunça, as atividades que não bate com o nosso perfil”. 

Destaca que há concorrência para praticar algumas atividades, visto que os 

professores conseguem cativar os adolescentes, criando um ambiente melhor e 

fortalecendo os vínculos tão necessários para a condução dos trabalhos, 

estabelecendo uma relação de respeito e confiança mútua. 

Em relação ao vínculo e à pessoa de referência, Wesley cita professores e 

outros profissionais pelos quais nutre respeito e carinho, mas destaca o professor de 

biologia como exemplo a ser seguido. 

Ainda tratando do período de internação, ele repetiu a mesma frase que o 

primeiro jovem entrevistado, avaliando o tempo de permanência da internação como 

“o tempo perdido”. Ele considera que poderia ter realizado outras coisas nesse 

período, porque esse momento em nada o ajudou além da diminuição da defasagem 

escolar. 
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Ainda sobre esse tempo perdido, tece críticas aos cursos de educação 

profissional, que considera básico e não o ajudaram depois que deixou a privação 

de liberdade. Sugere, inclusive, um tempo maior de internação, mas com cursos que 

atendam sua realidade e necessidade; desse modo, depois da saída seria possível 

dar outros rumos em sua vida. Considera a FCASA uma oportunidade, mesmo que 

pequena, para novos rumos, mas deve haver algo que traga condições para essa 

mudança. Para ele, de nada adianta ficar um período afastado da sociedade e 

quando retornar, não ter adquirido o mínimo necessário para a sua autonomia. 

 

5.1.3 André 

 

André estava com pouco mais de 18 anos de idade no dia da entrevista. 

Possui outros três irmãos, sendo que o mais novo tinha praticamente a idade de seu 

filho, que tinha 3 anos. Vive com a companheira e o filho em uma casa cedida pelos 

pais dela. 

André iniciou-se em atos infracionais aos poucos, com 13 anos de idade, 

influenciado pelas amizades, pela gravidez da companheira e pelas dificuldades 

encontradas. Ele conta que a situação financeira da família era e continua sendo 

difícil e que passou por muitos apertos. 

A primeira apreensão ocorreu quando estava com 14 anos de idade, por porte 

de arma e de drogas. Disse ao delegado que encontrou a arma no mangue, quando 

estava catando caranguejo, e a droga era para consumo próprio. Foi liberado e 

esteve outras três vezes na delegacia, não chegando a ser encaminhado à FCASA. 

O primeiro contato com a FCASA ocorreu aos 15 anos de idade, por 

envolvimento com ato infracional equiparado ao de roubo. Disse que gostava de 

roubar residências e que isso parecia um vício pela frequência com que praticava. 

Paralelamente ao envolvimento em atos infracionais, ocorreu o abandono 

escolar. Parou na sexta série quando tinha 13 anos de idade, alegando gravidez da 

companheira e falta de interesse pelos estudos, como nos conta: 

 

Estudei até… a sexta série aí parei de estudar... ah… eu parei porque 
minha companheira ficou grávida, aí teve um filho, aí eu também estava 
envolvido nessa vida já, aí eu fui... já estava envolvido com ilícito, já estava 
fazendo as coisas errada, “bolava” aula para fazer as coisas erradas. 
(André). 
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Relembra que quando criança tinha boas notas e gostava de ir à escola, mas 

o envolvimento em atos infracionais foi afastando-o gradativamente da escola até o 

rompimento total: “bolava aula para fazer as coisas erradas. Preferi largar a escola 

para ficar… para ficar… para ficar ali no local… no local ilícito com os amigos, 

fumando maconha” (André).  

A primeira internação trouxe sentimentos de dor pela distância da família. Diz 

que chorava todos os dias, até que um adolescente conhecido o aconselhou a se 

fortalecer para sobreviver junto aos demais e que isso era necessário para não ser 

humilhado pelos outros. Depois da primeira internação, continuou a praticar atos 

infracionais, mas dessa vez migrou para o tráfico de drogas. 

Na segunda internação, por tráfico de drogas, relata a ação como se 

estivesse em um filme. Novamente sentiu a angústia da distância da família e de 

não ter ouvido os conselhos da mãe e os pedidos da companheira para não se 

envolver em atos infracionais. 

Alega que essa internação ocorreu pelos mesmos motivos que a primeira. A 

obrigação pelo sustento da família e a dificuldade de arrumar emprego, pois era 

conhecido pelo envolvimento em atos infracionais.  

Na primeira vez em que ficou internado gostou de fazer artesanatos de papel 

(origami) e, na segunda, de assistir filmes como forma de passar o tempo, já que a 

duração dessas atividades era em torno de duas horas e isso o fazia pensar em 

outras coisas, distanciando-o das angústias da internação.  

Reconhece que há diferença no atendimento das unidades em que esteve 

internado, considerando a de São Vicente diferente, a começar pelo número de 

adolescentes ser menor que nas outras. Os atendimentos são mais focados nos 

jovens, que estabelecem uma relação de confiança e respeito com os profissionais. 

Outros pontos distintos são a organização e as atividades, que condizem com a 

idade dos jovens internados. 

Esses atendimentos trouxeram mudanças para André, que reconheceu ter 

mudado o modo de falar e tratar as pessoas. Para ele, nos atendimentos tinha 

atenção e abertura para falar o que era necessário, momento em que diminuíam a 

ansiedade e as angústias. Eles o ajudaram a respeitar e a rever as atitudes que o 

levaram à privação da liberdade.  

Essa mudança na forma de pensar pode estar atrelada ao vínculo que se 

formou durante a internação, pois agradece às pessoas com que conviveu. Elege 
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um professor de ciências, já citado pelos jovens entrevistados antes de André, 

considerando-o como alguém que gostaria de ser, como ele mesmo disse: 

 

Em São Vicente tinha um professor lá que eu ficava tipo… eu ficava 
falando… ficava pensando antes eu até falei para a Natalie, falei caramba, 
queria ser igual ele assim, quero ser igual ao professor, né?! Que ele é todo 
certinho; aí eu caramba, queria ser assim igual tranquilo, sossegado. 

 

A postura desse profissional chama a atenção pela referência que passa aos 

adolescentes e pela forma com que conduz suas aulas, mas isso será tratado mais 

adiante, na entrevista com esse profissional. 

Como sugestão para melhoria do atendimento, sugere que a família participe 

mais, pois assim ficaria mais tranquila vendo a forma com que eles são tratados. É 

permitido, uma vez por mês, que um dos responsáveis pelo adolescente permaneça 

o dia todo na unidade, acompanhando e conhecendo a rotina e os trabalhos 

realizados. Por outro lado, nem todos conseguem participar por conta de obrigações 

como trabalho e os cuidados com outros filhos.  

Quando estávamos conversando sobre os planos para o futuro, como a 

conquista de emprego, da casa própria e a conclusão dos estudos, André disse 

querer reaproveitar o tempo perdido na FCASA: 

 

Meus planos para o futuro… meus planos para o futuro é terminar meus 
estudos, educar meu filho, arrumar um emprego, me estabilizar na vida, né, 
reaproveitar o tempo que eu perdi na Fundação Casa, fazer tudo diferente, 
fazer uma família. Esse tempo perdido, né, se eu estivesse pelo menos 
trabalhando, né, ia ganhar um dinheiro. Até hoje eu falo isso, se eu 
estivesse trabalhando até hoje… 900 reais por mês estava bom. Hoje em 
dia o que vier para mim está bom, um salário mínimo. (André). 

 

Novamente a frase “tempo perdido” surge na entrevista. Esse tempo perdido 

pode estar relacionado ao que deixou de viver em liberdade, mas também pode ao 

fato da internação não ter trazido novos significados a sua vida.  

Depois que deixou a internação evitou as antigas amizades, obteve carteira 

de reservista e vive de pequenos bicos, porém, não conseguiu vaga na escola, 

mesmo não se tratando de matrícula, e sim de transferência. O preconceito e a 

resistência em aceitar ex-internos da Febem, hoje FCASA, persiste nos 

estabelecimentos de ensino, que deveriam incluir e acolher, e não excluir. 

As marcas do envolvimento em atos infracionais, somados aos estigmas de 

pessoa que esteve privada na FCASA, persistem mesmo após estar quites com a 
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sociedade. Ele encerra a entrevista agradecendo a todos por tê-lo ajudado e diz: “eu 

passo aperto, mas não volto para o ilícito”. 

 

5.1.4 Lucas 

 

Lucas foi um dos adolescentes que conseguimos entrevistar e que, ao deixar 

a internação na FCASA, continuou a praticar atos infracionais. É um jovem crítico e 

nos apresentou avaliações sobre sua vivência no cumprimento da MSE que nos 

surpreenderam. 

Um dos motivos pelos quais busquei entrevistá-lo para este trabalho foi pelo 

seu senso crítico e pela facilidade de expressão. Transitava com conforto na 

linguagem culta, sem o uso das gírias e ao mesmo tempo, mantinha seu 

envolvimento com universo do ato infracional. 

Lucas foi se envolvendo aos poucos, segundo ele influenciado pelas 

amizades pelo uso de drogas, principalmente maconha, que o levou a cometer atos 

infracionais como alternativa para manter o uso. Ele lembra que, no início, o 

consumo de drogas era uma forma de se inserir e pertencer ao grupo de amizades. 

Em suas palavras:  

 

Foi a inocência, por causa que eu era muito jovem, era muito influenciado, e 
onde eu morava todo mundo fumava então foi mais um orgulho assim de 
querer ser mais um que fumava, e infelizmente eu fui influenciado assim, 
pelos amigos assim no caso, podia dizer que eram. Aí comecei a ir no 
embalo, que nem essa vida, e nisso foi um passo atrás do outro por causa 
que eu tinha que sustentar a maconha que eu gostava de fumar então eu 
tinha que vender droga, eu tinha que fazer um assalto, e nisso desvinculou 
toda essa minha vida. E tudo que começou foi por causa da maconha. 
(Lucas). 

 

O ato infracional que Lucas tinha mais envolvimento era o de tráfico de 

drogas. De acordo com ele, não obriga ninguém a comprar, mas as pessoas o 

procuravam; já outras modalidades de ato infracional não o atraíam: “Era mais 

tráfico de entorpecentes, não precisava muito roubar, não tinha muitos contatos com 

estelionatários, era mais tráfico mesmo que me sustentava”. 

O contato com a FCASA ocorreu aos 12 anos de idade, mas, diferente dos 

demais entrevistados, não foi liberado por conta das vezes que anteriormente foi à 

delegacia, fato que fez com que se tornasse conhecido no meio policial. Dessa vez, 



67 

 

foi encaminhado ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) de Santos e liberado 

após 4 dias.  

Continuou a cometer atos infracionais, sendo novamente apreendido aos 13 

anos, quando foi encaminhado à internação provisória por 45 dias. Aos 15 anos, foi 

apreendido em uma unidade em São Paulo, por ausência de vagas nas do litoral. 

A primeira internação foi em uma unidade pertencente a um dos complexos 

da FCASA na capital do estado e relata que nela tinham acesso a tudo: 

 

Então, tudo começou lá na unidade em São Paulo e lá era totalmente 
marginalizado lá, lá a gente tinha acesso a droga, a gente tinha acesso a 
telefone, os funcionários tudo, tudo… praticamente corria com a gente, 
ajudava a gente, levava um entorpecente para gente, levava tudo que não 
pode no caso e lá é totalmente diferente daqui, porque lá a gente ficava a 
vontade. (Lucas). 

 

Essa situação descrita por Lucas mostrou que a unidade não tinha controle 

daquilo que adentrava e nem organização para um trabalho eficaz que mostrasse 

aos adolescentes lá internados outras formas além do ato infracional.  

Essa desorganização muito se assemelha ao sistema penitenciário, que 

perdeu o controle das unidades, com a superlotação e domínio da facção que age 

dentro e fora dos presídios, (FELTRAN, 2010). 

Mesmo os adolescentes com acesso a materiais não autorizados, Lucas 

relatou que nessa unidade da capital participou de uma rebelião e isso despertou a 

minha curiosidade em saber como é ver esse movimento aos olhos de quem está 

participando, diferente da minha experiência. Segundo ele, “na hora é prazeroso 

assim, sabe? Tipo é gostoso assim, parece que você está no meio de uma guerra 

mundial, mas depois acabou piorando a nossa situação, por causa que o benefício 

que a gente tinha parou de ter.” 

Depois desse episódio, foi transferido para a unidade de Mongaguá, na qual 

começou a influenciar outros adolescentes para criar um tumulto que resultasse em 

fuga, mas foi delatado por outros jovens e acabou sendo transferido para a de São 

Vicente. Ele descreve essa situação da seguinte forma: 

 

Eu estava manipulando lá os jovens, por causa que o prédio de Mongaguá 
é um dos prédios mais recente, é uma nova… é diferente da Casa São 
Vicente que é complexo, “né”? Lá facilita uma fuga, lá eu estava querendo ir 
embora de algum jeito ou de outro e eu estava fazendo uma reunião lá com 
o pessoal só que como eu não conhecia muito as pessoas, quem estava na 
reunião acabou falando isso para o diretor, aí de automático o diretor me 
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deixou de castigo até eu ir transferido para São Vicente. Porque eu queria ir 
embora, por causa que ninguém gosta de ficar preso assim, se houver uma 
possibilidade de fuga, creio que quem não tiver para morrer na rua vai 
querer fugir, né? (Lucas). 

 
Na unidade de São Vicente permaneceu por uns quatro meses, não teve 

problemas de comportamento e se adaptou bem ao sistema. Ao deixar a internação, 

continuou a praticar ato infracional e retornou ao regime de internação 

permanecendo até atingir os 18 anos de idade. 

Sobre o cumprimento da MSE, Lucas considera que os atendimentos não o 

ajudaram em nada e que só o tornaram mais rancoroso. Disse que antes mesmo de 

cometer atos infracionais recebia atendimentos psicológicos, o que não impediu o 

seu envolvimento. Em sua avaliação, o atendimento ajuda enquanto está privado da 

liberdade, porque depois que sai a pessoa esquece o que passou. Pondera que 

durante a privação de liberdade os atendimentos são bons para conversar, expor os 

sentimentos e saber que está falando com alguém que se importa:  

 

Não, “ó”, ajuda só se for lá dentro, porque é o momento que você pode 
conversar com alguém que vai te ajudar, porque é muito bom estar com 
alguém que gosta da gente, mas assim… não me ajudou em nada assim 
um atendimento técnico, psicológico… por causa que quando a pessoa não 
quer não adianta, nada entra na cabeça, por causa que da mesma forma 
que eu tinha um atendimento técnico no tempo da Fundação Casa, eu tinha 
um atendimento técnico com a minha família na rua, o que a técnica sempre 
falava minha mãe sempre falou e não adiantava… então eu creio que não 
ajuda em nada. (Lucas). 

 

Para Lucas, de nada adiantam os atendimentos se o jovem não quer a própria 

mudança, como relatado por ele: 

 

Eu vejo que infelizmente eu não queria sair, não foi nem culpa do sistema, 
das Fundações Casa que eu passei, era eu que não queria por causa que 
eles estruturam muito os jovens para poder sair de lá e conseguir levar uma 
nova vida, até com estudo que a gente consegue recuperar o estudo, a 
gente tem cursos profissionalizantes lá, só que não adianta, quando a 
pessoa não quer ela não vai ter nada que tire ela dessa vida. (Lucas). 

 

Ao deixar a internação na FCASA continuou nas práticas delituosas como 

adulto, resultando em sua passagem pelo sistema penitenciário, que, em sua 

avaliação, é de longe pior que a medida socioeducativa. Relata que no local em que 

dormia havia cerca de quarenta pessoas, como expõe: “Lá você dorme com 40 
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pessoas, você tem que dormir em cima do outro, é muita opressão da parte dos 

funcionários, lá diariamente tem blitz e você é tratado como lixo mesmo” (Lucas). 

Fez comparações entre o sistema socioeducativo e o penitenciário, 

considerando o primeiro muito mais humanizado, já que nele há banho quente, 

alimentação adequada, escolarização, garantia de visita, atendimento de saúde, 

vestuário e produtos de higiene e limpeza garantidos pelo estado. 

Em sua avaliação, o período em que ficou internado foi tempo perdido e nele 

se viu como um morto-vivo. Ademais, de nada adiantou, conforme explicou:  

 

Foi meio ruim por causa que eu não pensava em um lado bom, eu pensava 
que o tempo que eu estava lá eu estava perdendo dinheiro, eu estava 
perdendo tempo, era um tempo que eu perdia praticamente, eu estava 
morto-vivo, eu estava lá, mas eu estava morto, tinha que esperar eu sair, 
mas não me ajudou em nada assim na época para eu levar uma nova vida. 
(Lucas). 

 

A experiência com o sistema penitenciário, a internação em clínica para 

dependentes de drogas e um grave acidente de moto, que o deixou em coma por 

quarenta dias, fez com repensasse os seus atos:  

 

O que me fez mudar foi o sistema penitenciário juntamente com a clínica, 
porque essa clínica que eu fui era uma clínica evangélica, e nisso eu 
encontrei um caminho de luz lá dentro. Eu falo isso por causa do que eu 
passei, porque eu comecei a dar valor para a minha liberdade depois que 
eu passei para o sistema penitenciário, porque só quem passou lá sabe 
como é que é, porque a gente sente na pele. (Lucas). 

 

Em virtude dessa experiência no sistema penitenciário, sugere que o 

atendimento socioeducativo deva ser mais rigoroso e que o adolescente tenha mais 

suporte ao deixar a internação. Fala da falta de oportunidade dos jovens em 

conquistar um emprego, uma formação e que depois que deixam a internação não 

há continuidade. 

 

5.1.5 Rafael 

 

Marcamos a entrevista em uma lanchonete de uma conhecida rede de fast 

food, na cidade de Itanhaém. Enquanto aguardava, presenciei uma cena 

desagradável. Ao atravessar a rua, uma viatura da polícia militar o abordou, revistou 

e fez a checagem para saber se ele tinha alguma pendência. 
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Percebi que ele é bem conhecido pela polícia e por que não dizer, marcado 

por ela, como diz Malvasi (2011a, p. 163): “Independentemente do que façam, ou 

deixem de fazer, serão sempre considerados suspeitos; ao saírem da internação, 

sua marca será a de ex-internos da Febem”. Uma vez um interno sempre interno, os 

estigmas e a rotulagem continuarão presentes na vida desse jovem. 

Praticou o primeiro ato infracional aos 11 anos de idade, ou seja, ainda era 

uma criança, já que o ECA considera adolescente após os 12 anos de idade. 

Chamou atenção a quantidade de vezes em que esteve na delegacia. Segundo 

Rafael, passa de trinta o número de apreensões, número alto se pensarmos no 

período curto que compreende a adolescência, bem como a falta de ação dos 

equipamentos que devem proteger e cuidar de crianças e adolescentes.  

Rafael é um jovem que passou por diversos problemas desde a infância. As 

marcas da exclusão, da privação material e da ausência de afeto são realidades em 

sua vida. 

Por estar desde criança envolvido na prática de atos infracionais, abandonou 

a escola no mesmo período, quando ainda cursava a sexta série; afirma, aliás, não 

ter interesse em estudar.  

A relação da escola com adolescentes que praticam ou praticaram atos 

infracionais geralmente é conflituosa. Rafael explica que “a escola ocupava mais 

meu tempo, preferia esse tempo vago e ficar nessa vida errada mesmo. Abandonei 

devido a essa vida mesmo”.  

Nega a influência de amigos no envolvimento com os atos infracionais e 

confirma que foi uma atitude própria pela necessidade em que se encontrava, como 

ele mesmo disse: “Própria atitude mesmo, amizade nenhuma... Necessidade na 

época, né?! Que eu passava, precisava de alguma coisa, queria comprar algo e não 

tinha dinheiro, acabou me influenciando”. 

O primeiro contato com a FCASA foi aos 13 anos e disse que a parte ruim de 

estar privado de liberdade é a saudade da família, mas depois de conhecer diz que 

se acostumou e perdeu o medo. Ao todo, esteve na FCASA por seis vezes e na 

unidade de São Vicente por duas vezes. 

Quando perguntado se há diferença entre unidades, Rafael diz não haver 

muita não, mas que em São Vicente você aprende mais a realidade e os 

atendimentos estão mais focados nos adolescentes: 
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A diferença é que em São Vicente eles pensam no adolescente mesmo… 
mesmo sendo uma unidade sendo… posso dizer se é uma unidade ruim, 
mas lá eles pensam mais em nós, nas outras unidades foi tanto faz como 
fez para mim. O diferencial de São Vicente é isso… que eles se importam 
mais com o adolescente mesmo, mas também é aquela situação, eles 
conversam mais, eles se importam. (Rafael). 

 

Com relação ao cumprimento da MSE, Rafael diz que a única coisa boa é a 

possibilidade de amenizar a defasagem escolar: “é bom que você já está lá, é 

investir nos estudos mesmo”. Por outro lado, não reconhece que a privação de 

liberdade lhe trouxe algum ganho e tampouco acha que há atendimento correto. 

Na questão do que poderia melhorar no atendimento, diz que a falta de 

formação e de oportunidades são fatores que afetam o pós-internação. Para ele, os 

cursos ministrados nas unidades em nada o ajudaram, pois nunca usará aqueles 

que fez, além de não se identificar com eles. 

Outra questão que apontou foi a saída da internação, já que não há 

continuidade nos atendimentos. Conforme expõe, o jovem, quando deixa a FCASA, 

não tem cursos para fazer, emprego para conseguir alguma renda e, então, o 

recrutamento para as práticas ilícitas acaba se tornando a única saída para a 

sobrevivência, como dito por ele: “Nós saímos de lá de dentro, não tem emprego, 

não tem nada, infelizmente… o que está lá fora? Os amigos que está oferecendo, 

não tem nenhum ‘trampo’, ‘olha lá a loja lá, vai roubar…’ infelizmente” (Rafael). 

Quando perguntado sobre o que é ruim na privação da liberdade, afirmou: “O 

ruim é que você está perdendo tempo lá fora, de tudo de bom você está perdendo. 

Tudo o que eu gosto eu estou perdendo lá dentro”. 

Considerou que a MSE foi um tempo perdido, já que estava deixando de fazer 

tudo de que gostava e o tempo em que ficou privado de liberdade não o ajudou. 

Para ele, esse período foi como se deixasse de viver. 

Nessas idas e vindas entre internação e liberdade, as marcas da privação da 

liberdade estão impregnadas nele, explicando que esse estilo vida foi uma decisão 

própria, conforme relatou: “Eu nunca… nunca quis sair, a verdade foi essa, eu nunca 

quis parar com essa vida”.  

Ao deixar a internação não deu continuidade nos estudos e continua 

cometendo delitos, agora como adulto. Para o futuro, sonha em ser tatuador, pois é 

o que gosta de fazer, mas encontra dificuldades em arcar com as despesas do 

curso. 
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5.2 Profissionais 

 

5.2.1 Sofia 

 

Sofia é uma das pessoas mais experientes ainda na ativa na FCASA. No dia 

da entrevista, tinha 64 anos de idade e pouco mais de 40 anos dedicados à 

fundação. A sua relação com a socioeducação iniciou-se no ano de 1977, um ano 

depois da transição de nome de Pro Menor para Febem, ainda regido pelo código de 

menores. 

Durante todos esses anos trabalhou em vários segmentos da fundação, que 

atendia em locais separados, crianças e adolescentes em acolhimento institucional e 

adolescentes autores de ato infracional. 

Além de trabalhar com esse público, teve contato com os dois gêneros, na 

semiliberdade e na liberdade assistida. Considera o trabalho com meninas um dos 

mais difíceis, pois a família simplesmente as abandona depois do cometimento de 

ato infracional.  

Segundo Sofia, geralmente elas cometem ato infracional por influência do 

namorado, que não é aceito pela família; já os meninos normalmente não são 

abandonados pelas mães. Quanto à semiliberdade, considera uma medida muito 

difícil, acredita que seria melhor no formato de progressão passando do sistema 

fechado para o de semiliberdade, e não como um início de cumprimento de medida. 

Para ela, um ideal de vida a levou a trabalhar com esse público, mas, em seu 

discurso, visava trabalhar com pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Depois de estar na Febem, acabou por se identificar com o serviço: 

 

Então, é… eu sempre gostei de desafio, né? Quando eu fiz a faculdade de 
psicologia, eu já… eu era professora, eu queria trabalhar com os excluídos, 
né? Com os menos favorecidos, e um desafio para mim era trabalhar com 
as pessoas portadoras de deficiência: física, mental e sensorial. Eu estava 
procurando trabalhar com esse pessoal, que depois dentro da Febem eu 
acabei indo trabalhar, porque a Febem tinha um convênio na parte de 
abrigamento, ela tinha um convênio com entidades sociais tipo a AACD, o 
Lar Escola São Francisco, APAE… né? Casa de David, André Luiz. (Sofia). 

 

De acordo com Sofia, a privação de liberdade é um marco na vida dos 

adolescentes, algo que eles nunca vão esquecer, porque deixa marcas. Essa 
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mesma privação se apresenta por muitas razões, não havendo um único motivo ou 

razão para ser, como citado por Malvasi, (2011a), Borba (2012) e Volpi (2001). 

Na comparação de Febem para FCASA, diz que a segunda tem seus méritos 

em extinguir os grandes complexos, construir pequenas unidades, descentralizar o 

atendimento e investir na formação e capacitação dos profissionais. Sugere que 

esse modelo de gestão deva continuar, mas que os investimentos devem acontecer 

na prevenção, antes do adolescente cometer o ato infracional e não na contenção.  

Sofia considera que, quando o adolescente chega à FCASA, ele já passou 

fome, já sofreu violência doméstica, já passou pela evasão escolar, ou seja, já teve 

seus direitos violados.  

Está na unidade de São Vicente há cerca de nove anos. Considera que a 

fundação consegue assegurar minimamente todos os direitos básicos dos 

adolescentes e que o problema não é dentro da Fundação, e sim no antes. Ela 

pondera o seguinte: 

 

Eu acho que a Fundação se ela consegue assegurar para esse jovem, 
minimamente todos os direitos básicos de cidadania que ele não tem lá fora. 
Direitos que vão desde horas de sono, alimentação, vestuário, transporte, 
assistência médica, odontológica, acesso ao ensino formal, ensino 
suplementar. O problema não é aqui dentro, o problema é lá fora, né? 
Muitas vezes a gente não vê continuidade no trabalho porque o trabalho 
que tem aqui falta lá fora, eu costumo dizer que assim, se houvesse um 
trabalho fora, de garantia de direitos, um trabalho efetivo, muitos desses 
meninos podiam não estar aqui. E muitos deles só conseguem alguma 
coisa porque vieram parar aqui dentro. (Sofia). 

 

Quanto aos trabalhos desenvolvidos na FCASA de São Vicente, os avalia 

como bons, uma vez que os adolescentes têm bom relacionamento com os 

profissionais das diferentes áreas e a unidade possui também uma boa relação com 

famílias, judiciário, Ministério Público e com a rede socioassistencial.  

A unidade de São Vicente atende adolescentes de primeira e múltiplas 

internações. De acordo com ela, os de primeira internação são mais difíceis, pois 

tanto adolescente quanto família não têm conhecimento e por vezes confundem a 

finalidade da medida. 

Nesse ponto é que entra o trabalho das equipes em acolher os jovens e 

familiares, diminuindo as angústias causadas pela privação de liberdade. Nesse 

momento se inicia criação do vínculo, parte fundamental para o bom atendimento. 
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Quanto às equipes de atendimento, explica que também são boas, muito 

comprometidas no que fazem, indo além do atendimento: 

 

Eles procuram solucionar o caso de cada menino e encaminhar as famílias 
para entender as questões dessa situação de envolvimento em atos 
infracionais. Essa união das equipes faz com que essa unidade se 
mantenha estável por tantos anos. É um conjunto; é claro que existe outros 
lugares, mas não é tão fácil; não é tão frequente isso acontecer. Sou capaz 
de apostar que não existe isso, toda a organização que a gente tem aqui em 
todos os Centros da fundação. Eu acho que é minoria quem consegue 
atingir esse nível. Lógico que a infraestrutura favorece, mas é questão de 
atendimento; não é tão fácil conseguir chegar nesse patamar. (Sofia). 

 

Quando perguntada se vê diferença no trabalho entre as unidades, ela disse 

que sim. Afirma conhecer muitas unidades pelo tempo em que trabalha na FCASA e 

o diferencial da unidade de São Vicente é a boa relação e o vínculo das equipes 

com adolescentes e familiares, que traz crédito aos atendimentos. 

Para Sofia, as políticas públicas – elas existem, mas são poucas – estão com 

o foco errado. Gasta-se muito na contenção e na correção, quando se deveria gastar 

na prevenção do ato infracional. 

Encerra a entrevista dizendo: 

 

Eu gosto muito do que eu faço não me arrependo de nada que eu fiz; faria 
tudo de novo; tenho uma consciência muito tranquila gosto muito de lidar 
com essa população, gosto muito de conversar com as famílias com os 
meninos porque são 40 anos dedicados à essa população. (Sofia). 

 

5.2.2 Joaquim 

 

Joaquim tinha, no dia da entrevista, 57 anos de idade e pouco mais de 7 anos 

de trabalho na FCASA. Exerce a função de agente de apoio socioeducativo.18 

Diferentemente dos demais entrevistados, veio da iniciativa privada para o setor 

público, com experiência na área industrial, atuando na gestão de planejamento e 

controle da produção em empresas do ramo sucroalcooleiro. 

A vinda para a FCASA ocorreu depois que a empresa em que trabalhava 

deixou o País. Passou a dar aulas em curso técnico e depois de um acidente que o 

                                                           
18  Os ocupantes do cargo de agente de apoio socioeducativo são socioeducadores responsáveis 

pelo trabalho preventivo de segurança, objetivando preservar a integridade física e mental dos 
internos e demais profissionais, contribuindo efetivamente para a garantia da tranquilidade 
necessária para a execução da medida socioeducativa (FCASA, 2012). 
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deixou um ano e meio afastado do trabalho soube do concurso para a Fundação, no 

qual foi aprovado. 

Segundo Joaquim “não tinha nem noção de como era trabalhar junto a 

adolescentes infratores”. Como citado anteriormente, tinha experiência com 

adolescentes, mas com aqueles que frequentavam cursos técnicos e eram jovens de 

classe média; disse que a vinda para a FCASA foi um acaso frente a uma 

necessidade de completar o tempo para a aposentadoria. 

 

Não tinha nem noção de como era feito esse trabalho. Quando eu vi o 
memorial descritivo da função que tinha que desempenhar, eu imaginei, 
óbvio, que tinha lá agente de apoio socioeducativo, e tinha as questões da 
segurança, a possibilidade da equipe multiprofissional poder trabalhar e 
também existia, bem claro, as necessidades de se necessário for, 
orientação e algumas vezes contenção. (Joaquim). 

 

Quando chegou à unidade de São Vicente, percebeu que já existia uma 

equipe coesa e já formada em que existia o diálogo. Conseguiu se identificar, pois 

sempre teve a questão do diálogo, da escuta e dos aconselhamentos com os jovens 

e considera que a ausência disso é uma realidade para a maioria dos jovens. 

Joaquim explica que o jovem, ao chegar a qualquer unidade da FCASA, está 

assustado, revoltado com juiz, promotor, delegado, policiais, e encontra pessoas que 

não conhece lhe dando ordens, impondo limites e horários. Ganhar a confiança 

desse jovem não é tarefa fácil, é um trabalho de muita paciência e de muito diálogo. 

Acredita no trabalho em equipe e que isso causa interferência na vida dos 

adolescentes, desde que se tenha os mesmos objetivos. Isso facilita ao adolescente 

compreender a importância da equipe para o cumprimento da MSE.  

Para ele, o diálogo causa mudanças no adolescente: 

 

Através do diálogo com esses meninos e isso gente sente uma grande 
diferença então a equipe é muito importante não só dos agentes de 
segurança, mas na pedagogia do psicossocial e isso foi um trabalho 
interessante e eu acabei me sentindo mais acolhido e sentindo a 
importância também desse trabalho junto à equipe. (Joaquim). 

 

Joaquim cita o exemplo de um adolescente que mudou o “humor” quando 

amanheceu e foi à sala de aula: 

 

Esses dias choveu demais e o menino mudou o comportamento, choveu a 
noite toda o menino acordou irritado, e é um caso que aconteceu recente, e 
ele já estava respondendo mal para alguns companheiros de trabalho. Eu, 
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enquanto referência desse jovem, chamei ele em um canto e chamei a 
atenção, primeiro porque ele estava arredio e porque a atitude dele não era 
a mais correta e perguntei o que estava acontecendo, ele falou senhor, 
choveu a noite inteira, eu não dormi, a minha família mora em um barraco 
de madeira e minha avó mora lá também e eu estou muito preocupado e eu 
não sei como está meu familiar, como que estão as questões. Aí quando 
entra a equipe de referência, informar a chefia imediata, informar a 
assistente social e essa psicóloga atender o menino, se for o caso a equipe 
de referência e o trabalho da equipe acaba acalmando o jovem e ele acaba 
entendendo. Então é muito importante o trabalho da equipe sabendo e 
conhecendo bem as questões do jovem. (Joaquim). 

 

Como já trabalhou e ocupou outros cargos na FCASA, consegue diferenciar a 

unidade de São Vicente de outras. Considera que ela possui layout diferente, que 

traz a sensação de maior liberdade, que os profissionais já trabalham juntos há 

algum tempo e com comprometimento, isso difere no atendimento aos jovens.  

Em suas palavras, “o jovem ao chegar à unidade terá ideia de quanto tempo 

poderá ficar na medida, então o processo é muito aberto, muito franco, nada 

escondido, são colocadas as metas que eles têm a cumprir” (Joaquim). 

Quanto à comparação da FCASA para Febem, ele não trabalhou nessa 

instituição, apenas a conhece pelos comentários de outras pessoas. Para ele, a 

FCASA investiu na descentralização, na construção de unidades menores, na 

criação da escola de capacitação e formação dos seus profissionais, criação de 

manuais, cadernos, estipulando as diretrizes que devem ser seguidas. 

Como sugestão para melhorar o atendimento, não considera a necessidade 

de investimento no meio fechado, e sim na criação, execução e fomentação de 

políticas públicas antes dos adolescentes chegarem à Fundação: 

 

Olha, a Fundação Casa hoje ela já faz um bom trabalho dentro das 
dificuldades, a questão é: para melhorar o negócio é muito mais amplo. 
Porque quando jovem chega na Fundação Casa a família perdeu, por que 
ela perdeu? Porque o município não entrou com a infraestrutura e com as 
políticas públicas necessárias para primeiro acolher essa família, há 
questões de moradia, o mínimo de sobrevivência, então assim, quando se 
fala de melhoria nós temos que olhar para a comunidade, tem que olhar 
para as políticas públicas, o Estado nesse sentido teria que olhar mais para 
esses jovens porque ele comete ato infracional. Quando ele entra para 
dentro da Fundação Casa, ele vai ter tudo o que ele está lá no artigo 4º do 
ECA, que é primeiro dever da família, do município, do Estado, da 
sociedade, da educação, da alimentação, dar condições… cursos, 
profissionalização, saúde, tudo mais para esse jovem. Quer dizer, ele passa 
a ter isso aqui dentro quando ele comete ato infracional. Quando ele sair, 
ele vai voltar para a realidade dele, então aqui óbvio que tem muitas coisas 
que poderiam ser melhoradas, mas eu não vejo isso como relevância, eu 
vejo como relevância sim as políticas públicas antes do menino cometer um 
ato infracional, porque o que nós vamos melhorar aqui vai realmente 
agregar valor na vida deste jovem, vai agregar valor no trabalho nosso 
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enquanto socioeducadores, mas hora que o menino concluir a medida ele 
vai voltar para a comunidade dele, e lá vai faltar toda a infraestrutura e 
como eu disse lá atrás, ele vai acabar cometendo novo ato infracional. Mas 
teria que mudar, eu digo, hoje, o trabalho que está sendo desenvolvido… 
é… está de bom tamanho, o que teria que mudar é antes do jovem cometer 
ato infracional. (Joaquim). 

 

5.2.3 Antônia 

 

Antônia trabalhou em contato direto com os adolescentes em privação de 

liberdade na função de agente educacional,19 migrando anos depois para a área 

psicossocial, atuando, nesse momento, como psicóloga. Somando as duas áreas, 

totaliza 13 anos de trabalho na FCASA. 

O trabalho com adolescentes autores de ato infracional não era um ideal de 

vida, mas a falta de oportunidade e a necessidade de trabalho fez com que atuasse 

nessa área. A pretensão depois de formada era trabalhar com pessoas em 

tratamento para dependência química. Segundo ela, a ida para a FCASA aconteceu 

da seguinte forma: 

 

Ia terminar a faculdade no ano seguinte e não tinha emprego e se alguém 
souber de alguma coisa, aí uma psicóloga que trabalhou aqui em São 
Vicente me disse que estava abrindo concurso para Fundação para agente 
educacional, mas como eu era da área da humanas eu teria possibilidade, e 
quando surgisse de analista técnico psicóloga eu poderia fazer um novo 
concurso. 

 

Quando iniciou, a fundação ainda era denominada de Febem. Entende que 

não foi apenas uma mudança de nome, mas sim na forma de trabalhar, na 

metodologia do trabalho, que, para ela, ficou mais humanizado: “Quando deixou de 

ser Febem e se tornou FCASA veio um processo longo para se adaptar, é percebido 

que até hoje falam Febem”. 

A mudança na metodologia de trabalho a que ela se refere ocorreu, 

principalmente, na forma fragmentada de trabalho. Explicou, por exemplo, que na 

época da Febem a área técnica (psicóloga, serviço e social) detinha o poder de 

liberar ou não o adolescente. A FCASA mudou isso; agora, todas as áreas são 

responsáveis pelos adolescentes por meio do trabalho em equipe. 

Antônia diz o seguinte sobre a mudança da forma de trabalhar: 

                                                           
19  Para o agente educacional é exigido nível superior completo em licenciatura em: artes ou biologia 

ou ciências ou ciências sociais ou filosofia ou física ou geografia ou história ou letras ou 
matemática ou química (graduação mínima de três anos). 
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Todos os olhares e percepções são levados em consideração, segurança, 
pedagogia, enfermagem, todos têm a mesma responsabilização no trabalho 
envolvendo o adolescente, isso mudou, melhorou bastante, porque os 
outros setores se sentem respeitados. (Antônia). 

 

Avalia que o trabalho em equipe é fundamental para o bom desenvolvimento 

da instituição, mas os profissionais devem ser comprometidos e gostarem do que 

fazem. Segundo ela: 

 

Se a pessoa não gosta e não compreende qual é o papel dela dentro da 
medida socioeducativa ela está no lugar errado, aqui não é punitivo, não 
pode ser visto dessa forma; está aqui para ajudar a restaurar algumas 
coisas nesses adolescentes e eu percebo que a maioria tem esse 
compromisso; ele percebe a diferença do caráter educativo e punitivo. 
(Antônia). 

 

Quanto a se sua atuação prioriza o trabalho em equipe e questionada sobre a 

importância da discussão englobando outras áreas de atuação ou de saberes e 

olhares diferentes, assim se pronuncia:  

 

Porque eu não trabalho sozinha, o pessoal do pátio não trabalha sozinho, o 
educador da pedagogia também não trabalha sozinho, um interage com o 
outro, a gente constrói uma forma de trabalhar juntos, porque o adolescente 
ele tem muitas nuances. Eu não consigo ver o meu trabalho sem a equipe e 
sem esse vínculo estabelecido. (Antônia). 

 

Durante a entrevista usou por diversas vezes a palavra vínculo, pois, sem ele, 

afirma não ser possível desenvolver o seu trabalho. O vínculo traz confiança para a 

relação adolescente e profissional. 

Na literatura pesquisada, essa questão do vínculo pode ser bem esclarecida 

por Morais e Malfitano (2016, p. 30), para quem “o vínculo se baseia nas relações de 

confiança e que essa confiança é significativa para o outro”.  

Para Antônia, o trabalho em equipe e o vínculo são os diferenciais da unidade 

de São Vicente, já que os profissionais compartilham seus olhares sobre o 

adolescente e as opiniões são discutidas nas reuniões de equipes, as intituladas 

reuniões de referências:  

 

Você ouvir o outro é imprescindível, não consigo fazer uma avaliação do 
adolescente que eu atendo sem ouvir a equipe. Eu escuto e você vê que 
realmente estão falando daquele adolescente, então a equipe se sente 
valorizada, ela sente que pertence ao processo. (Antônia). 
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Na opinião de Antônia, os profissionais da unidade de São Vicente são 

comprometidos com o trabalho e isso faz com que os adolescentes confiem neles, 

resultando em um melhor atendimento. Para ela: “É como eu disse, a equipe eu 

sinto uma proximidade mesmo, eles são comprometidos com o trabalho envolvidos 

mesmo gostam do que fazem, porque isso é fundamental para um bom 

desenvolvimento do trabalho”. 

Por vezes, esse vínculo influencia o adolescente e faz com que a família 

mantenha contato com os profissionais da unidade depois da internação. Também 

há um retorno, às vezes positivo, às vezes negativo de como os adolescentes estão 

caminhando na vida e para ela, “é muito gratificante manter esse contato”. 

De acordo com Antônia, um dos dificultadores da internação é justamente a 

desinternação, pois o jovem consegue absorver algumas questões no período da 

privação da liberdade e quando sai, retorna para o mesmo ambiente sem que haja 

um efetivo acompanhamento ou encaminhamento da rede socioassistencial. 

Ainda sobre as questões de diferenciação de unidades, Antônia aponta o 

trabalho em equipe, o layout e a gestão da unidade de São Vicente como pontos 

relevantes do atendimento: 

 

Como já trabalhei em outros centros, eu vim de São Paulo, então eu posso 
fazer um comparativo. Para mim essa é uma unidade que não conheço 
outra. É uma unidade diferenciada de todas as formas. Começa com 
certeza pela gestão, porque quem está gerenciando, se não tiver habilidade 
para isso, compromete bastante trabalho. O espaço aqui é bom e acredito 
que seja melhor que os outros modelos, é mais aberta. A privação de 
liberdade já dá uma contenção muito grande em todos os sentidos, não só 
física e emocionais e os espaços abertos mais amplos favorecem. 
(Antônia). 

 

Quando perguntada se os atendimentos realizados na FCASA trazem 

mudanças na vida dos adolescentes, diz:  

 

Eu já fiz essa pergunta, se o atendimento psicológico na Fundação Casa, o 
trabalho em si dos educadores, dos agentes socioeducativos, se isso faz 
alguma diferença para eles e na maioria das vezes eles disseram que sim, 
com o passar do tempo, terá momentos que eles vão lembrar de muita 
coisa que eles aprenderam e ouviram aqui. 

 

Para melhorar o trabalho, sugere incrementar as condições no sentido de 

recursos materiais: seria preciso haver projetores, mais computadores, itens que, 
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segundo ela, “iriam melhorar o trabalho para diversificar as atividades, que saísse 

um pouco fora desse formato tradicional”. 

Pontua que a Fundação está em processo crescente de amadurecimento e de 

mudança. As transformações não foram só no nome e no formato de atendimento, 

mas ainda são necessários câmbios no próprio entendimento do que é a 

socioeducação, tanto por parte de alguns servidores quanto de outros profissionais e 

setores do poder público, que não conseguem admitir que o adolescente autor de 

ato infracional é uma pessoa de direitos. 

Para finalizar, aponta o processo de mudança no atendimento socioeducativo:  

 

Eu acho que nós estamos em um processo crescente de amadurecimento 
do trabalho. Essa mudança de nome de Fundação CASA ainda está sendo 
construída, apesar de fazer 12 anos que mudou, mas ainda estão os 
profissionais construído esse novo papel do que é esperado. 
 

A FCASA, nesses anos de reestruturação, criou, em 2006, a escola de 

formação e capacitação profissional. Investiu na criação de cursos na modalidade à 

distância, através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), em áreas específicas 

para qualificar e aprimorar os trabalhos dos profissionais. 

 

5.2.4 Carlos 

 

Carlos, professor de educação física, 15 anos de trabalho na FCASA. Seu 

ingresso nessa Instituição deu-se por acaso, pois nunca havia pensado trabalhar 

com adolescente infrator. Atuou, anteriormente, na prefeitura de São Vicente com 

adolescentes em situação de vulnerabilidade e, assim como Antônia, “entrou” para o 

Centro através de uma pessoa que nele já trabalhava, ainda na época da Febem. 

Os sentimentos que tinha eram de pavor. Só em ouvir o nome da Febem já 

tremia em virtude das rebeliões divulgadas pela mídia. Ele conta o seguinte: 

 

Eu nem sonhava em entrar na Fundação, pelo amor de Deus, eu não quero 
nem sonhar com isso aí, porque eu ouvia as rebeliões em São Paulo, lá no 
Tatuapé. A minha colega foi chamada antes de mim e trabalhou aqui em 
São Vicente um dia. Ela ligou para mim e disse que “não vou para aquele 
lugar porque aquilo é um inferno”. (Carlos). 

 

Ao iniciar os trabalhos foi se adaptando aos poucos e colocou em prática os 

seus aprendizados no esporte, como explica: “então todo processo que eu 
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desenvolvi, procuro fazer aquilo que eu gosto e naquilo que você gosta você acaba 

tentando fazer o melhor”. 

Em seu processo de trabalho com os adolescentes, diz que procura levá-los à 

conscientização da saúde através do esporte. Trata também da questão da 

aproximação familiar pelo diálogo. Para ele, a educação física acaba sendo um 

“norteador de vivência, costumes e hábitos saudáveis”. Considera seu trabalho não 

só uma prática esportiva, mas parte de conscientização, de equilíbrio, de saúde para 

a vida.  

Com esse diálogo que consegue junto aos Jovens acaba por aproximá-los e 

isso cria o vínculo. Nesse processo de conversa, relata experiências exitosas com 

alguns adolescentes que deixaram a vida infracional e que hoje são colegas de 

trabalho e afirmam terem se inspirado nesse profissional para realizar o curso de 

licenciatura em educação física. 

Considera que atualmente a FCASA está mais voltada para a socioeducação 

do que na época de Febem e que hoje o jovem, ao chegar em uma das unidades, 

fará parte da medida. Tece o seguinte comentário:  

 

Você via os adolescentes na época da Febem mais soltos, mas não soltos 
assim na questão de preso, mas assim, sem norte, né? Eles eram mais 
agressivos, digamos assim, não tinha um contato muito com os 
funcionários. A convivência era difícil, você não conseguia desenvolver uma 
atividade, você tinha receio de desenvolver algumas coisas com o 
adolescente e com essa transição, que não foi da noite para o dia, a própria 
visão, acho que a visão da própria Fundação mudou. Não é mais o 
adolescente simplesmente cumprir a medida. O próprio funcionário ele tem 
que ter uma interação, trazer o adolescente para a realidade. A própria 
conversa, o próprio linguajar, a mudança no contexto socioeducativo. A 
questão escolar, o trabalho em meio aberto, o trabalho com as parcerias. 
(Carlos). 

 

Na FCASA, exerceu cargos de gestão em outra unidade e assegura que a 

unidade de São Vicente se diferencia de outras. Assim como Antônia, fala do 

comprometimento dos profissionais e do vínculo que eles conseguem manter com 

os jovens, estabelecendo metas e respeitando a realidade dos deles: 

 

Como eu trabalhei em outra unidade, como tu falou, em Campinas, né, e 
essa unidade aqui, creio que não posso falar que 100% do que se propõe 
de atividade para adolescente é cumprida até por várias questões que 
fogem a nossa realidade, mas aqui eu vejo que existe um início, um meio, 
um fim, uma proposta. Existe uma proposta, muitos funcionários também 
capacitados, muitos funcionários antigos que conhecem muito do processo 
socioeducativo, a visão que se tem do que se quer, a proposta 
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socioeducativa que se pretende fazer aqui. As propostas como são 
colocadas para o adolescente é colocada pelo grupo, que na maioria das 
vezes chega em um consenso proveitoso, então, muitas pessoas, 
independente do setor, traz propostas para melhorar a dinâmica, apesar das 
discussões que são sempre proveitosas e construtivas. Então você sempre 
vê um grupo, na maioria das vezes, buscando propostas para melhorar a 
vida desse adolescente. (Carlos). 

 

Avalia que o trabalho multiprofissional ou multidisciplinar acontece na unidade 

de São Vicente. Cita o trabalho em equipe porque um setor, ou uma pessoa, não 

trabalha sozinha: 

 

Porque o setor não trabalha sozinho, então cada vez que existe uma 
situação, reúne-se o grupo, que é a multidisciplinaridade, para discutir 
aquela situação e traçar um processo ou traçar uma meta para resolver 
aquele problema com o adolescente. Isso é difícil de ser conquistado, isso é 
complicado, é difícil as pessoas se entenderem, mas à medida que as 
pessoas entendem como o processo funciona o trabalho se torna melhor, 
produtivo, e cada um sabe que ela teve um papel preponderante naquele 
processo e ela se sente, é… é… né? Como que eu posso dizer? Fugiu a 
palavra… se sente... responsabilizada também, né? (Carlos). 

 

Volpi (2001) escreveu sobre essa necessidade do trabalho em equipe, com 

profissionais de saberes diferentes, trabalhando “juntas em prol do adolescente”, 

quando o autor cita o educador Antônio Carlos Gomes da Costa, que dirigiu uma 

unidade de internação no estado de Minas Gerais e escreveu sobre a pedagogia da 

presença. 

Chegar nesse patamar de organização é algo moroso e trabalhoso, depende 

de tempo e de muito diálogo com os profissionais, pois estes são afetados pelo 

senso comum e pela exposição da mídia sobre os sentimentos dos adolescentes 

infratores. 

Por outro lado, a vinculação dos jovens com esses profissionais também não 

é fácil, já que são desconfiados por considerarem os profissionais (exceto os do 

psicossocial) como integrantes das forças públicas (policiais). Nesse sentido, fazer 

os dois lados entenderem que o vínculo é essencial para o trabalho é um longo 

caminho que deve ser percorrido. O entrevistado diz assim: 

 

Você criar uma estrutura de trabalho com pessoas não é fácil. Isso 
demanda um tempo para você construir, até anos. O que acontece é que 
em algumas unidades você não tem esse tempo para poder desenvolver 
isso daí e você encontra pessoas resistentes. Essa unidade, ela tem esse 
diferencial. Pode ser que com o passar do tempo isso foi construído, ela tem 
esse diferencial de atendimento com as pessoas, aonde as pessoas têm 
livre acesso a todos os setores, têm livre acesso à direção, livre acesso ao 
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administrativo, livre acesso ao setor psicossocial. Há comunicação entre um 
setor e o outro, isso diferencia, porque eu passei por outra unidade e eu via 
assim, cada setor trabalhava individualmente, cada setor trabalhava por si, 
então mais ou menos assim, o meu setor é melhor que o outro setor, a 
segurança manda mais que o setor psicossocial, o psicossocial manda mais 
que o pedagógico, então existe essa disputa de vaidade. Então esse 
diferencial existe nessa unidade justamente por isso, a formação do que é a 
unidade, a forma como ela trabalha, como ela desenvolveu esse trabalho 
facilita. E as pessoas que vem de outro lugar, de outra unidade para cá, 
elas acabam entendendo isso e se adaptando, porque o processo é esse, 
você não trabalha sozinho, você precisa do outro. 

 

Como sugestão para melhorar o trabalho, acredita nas atividades externas, 

pois tem experiência em corridas de rua e já chegou a participar de provas no Rio de 

Janeiro com adolescentes internados na unidade de São Vicente. Em sua visão, o 

trabalho com o “externo” é de suma importância, devido ao fato de o jovem, depois 

da internação, voltar para o meio social em que vivia antes da internação, sendo 

necessário desenvolver uma continuidade do acompanhamento. 

 

5.2.5 Paulo 

 

Paulo, 37 anos de idade, trabalha na unidade de São Vicente desde 2003. 

Profissional da área da educação com formação em ciências físicas e biológicas. 

Segundo ele, a vinda para a FCASA foi um acaso: 

 

Aqui foi um acaso, né?! Porque quando eu fiz ciências físicas e biológicas a 
minha ideia era trabalhar em laboratório, e até na faculdade eu comentei 
que eu não me via como professor, só que a profissão me escolheu. Eu vi 
que tinha um projeto da Fundação, ao mesmo momento eu senti vontade de 
conhecer, mas um pouco de medo também. E… um amigo que trabalhou 
aqui primeiro, ele veio para cá para dar aula, quando ele veio para cá, eu fui 
conversar com ele. Eu soube que ele estava dando aula aqui, eu falei 
“Márcio, como é que é lá? ” Ele falou “cara, é uma sala de aula normal, só 
que os meninos eles estão restritos e tem algumas regras”, aí eu vim aqui 
participar de uma seleção de professores. 

 

Não estava nos nossos planos entrevistá-lo, porém, três dos cinco jovens 

participantes da pesquisa o citaram como referência a ser seguida e, por conta 

disso, resolvemos ouvi-lo, para descobrir porque o elegem como exemplo, como 

citado por Freire (2005, p. 25): 

 

Na medida em que o educador apresenta aos educandos, como objeto de 
sua “admiração”, o conteúdo, qualquer que ele seja, do estudo a ser feito, 
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“re-admira” a “admiração” que antes fez, na “admiração” que fazem os 
educandos. 

 
Para Paulo, o professor é um profissional que pensa que pode mudar o 

mundo, transformando o modo de pensar das pessoas, nesse caso dos alunos, mas 

reconhece o quanto é difícil.  

 

Quando você se torna professor, a gente pensa assim que vai mudar o 
mundo, que vai conseguir entrar na cabeça do ser humano e transformar, aí 
eu vi que esse processo é um pouco mais difícil. É uma semente que você 
planta que demora para ela frutificar. (Paulo). 

 

No início foi difícil a adaptação. O medo e a situação em que a unidade se 

encontrava eram fatores que influenciavam na dinâmica tanto dos profissionais 

quanto dos jovens, como exposto por ele:  

 

Existia aquela resistência do medo. A adaptação inicial foi um choque para 
mim, porque quando eu cheguei a situação da Fundação Casa São Vicente, 
não era igual hoje, que é excelente. Não existia esse processo que já foi 
inserido aqui das regras. A gente chegou aqui, não existia muito isso. Então 
quando eu cheguei nesse período, foi um período de adaptação das regras 
que elas existiam, mas que existiam algumas falhas. Encontrar esse 
equilíbrio de manter as regras onde muitas vezes elas não aconteciam, foi 
um fator que eu tive que me adaptar. (Paulo). 

 

Para esse profissional, na FCASA não ocorreu somente uma troca de nome, 

e sim mudanças na metodologia do trabalho, no trato com os adolescentes. 

Considera que na era Febem, havia muita confusão no próprio entendimento, 

segundo ele: “Quando houve essa mudança da Febem para a FCASA, eu percebi, 

em relação ao tratamento dos adolescentes, uma diferença, da parte funcionários”.  

Paulo sempre trabalhou em São Vicente, portanto, não tem conhecimento de 

como é o trabalho em outras unidades; sabe apenas aquilo que outros profissionais 

comentam com ele: “eu ouço de São Vicente, eu escuto São Vicente como um 

modelo, que São Vicente é uma unidade que as coisas acontecem”.  

Quanto ao seu trabalho com os adolescentes, diz ter sido uma grande 

adaptação. Os profissionais mais velhos asseguravam que deveria se impor, mas 

explica não ter essa característica e que buscou o diálogo com os jovens da 

seguinte maneira:  

 

Hoje a habilidade que eu desenvolvi foi de ouvir o aluno, entender, trazer as 
informações dele para depois eu saber trabalhar com ele, então cada um 
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que passa por aqui ele tem uma história, e quando eu conheço essa história 
fica mais fácil de entender os “porquês” dele. Então às vezes alguém passa 
na minha sala de aula e eu estou falando da vida, mas ali eu estou colhendo 
informações para ficar mais fácil para trabalhar depois. A minha função na 
sala de aula é tentar levar ele ao conhecimento, que ele possa realizar o 
sonho dele. Então quando você vira um agente transformador, que você 
pode levar o aluno a concretizar o sonho dele, acho que fica mais fácil de 
trabalhar. Você tem um motivo. (Paulo). 

 

Paulo Freire (2005) expõe que todos têm conhecimento, independente de 

classes sociais ou mesmo de conhecimento intelectual, mas o respeito ao próximo, 

“o diálogo autêntico, o reconhecimento do outro e reconhecimento de si, no outro, é 

decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum. Não há 

consciências vazias”. 

Esse profissional conseguiu estabelecer um vínculo com os jovens através do 

diálogo, utilizando-se da escuta para entender as razões que trouxeram esses 

jovens para a privação da liberdade: 

 

[,,,] mas a questão da transformação que eu vejo dentro da sala de 
aula como professor, ela envolve vários fatores que antes eu não 
enxergava, hoje eu enxergo claramente… família… o que esse 
menino, qual foi a bagagem de conhecimento que ele trouxe até 
chegar aqui, o que ele aprendeu da vida, o quanto ele quer dentro 
dele essa mudança. (Paulo). 

 

Segundo Morais e Malfitano (2016), a ausência de vínculo não favorece que o 

profissional tenha “acesso às reais necessidades e desejos das pessoas”.  

O contato desse profissional com os jovens ocorre de maneira tranquila, já 

que tem a escuta como ferramenta de trabalho, que depois se transforma em 

vínculo, respeito e admiração. Com essas habilidades que aprendeu a desenvolver 

sozinho (já que não houve preparo ou formação antes da entrada na Fundação), 

consegue mostrar aos jovens outras possibilidades além daquela que resultou na 

privação da liberdade. Esse profissional utiliza-se do seguinte método para ouvir os 

adolescentes: 

 

No primeiro momento não, mas depois eles contam coisas da vida deles 
que são bem particulares, que seria um desabafo, né?! Muitas vezes 
quando eu ouço um menino conversar com o outro algo que eu vejo que 
não é bom, eu sempre interfiro, mas eu não interfiro nunca falando “Para! 
Não! Você não pode falar sobre isso! ”, eu sempre tento intervir fazendo ele 
raciocinar, ele pensar. (Paulo). 
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Procura não estabelecer um só motivo como causa para os jovens 

infracionarem. Entende o capitalismo, o consumismo, as questões familiares, a 

vulnerabilidade, a exclusão, como fatores que colaboram para o cometimento de 

atos infracionais e advêm de múltiplas causas. Para Borba (2012), “o envolvimento 

de adolescentes em atos infracionais requer uma compreensão macrossocial, na 

medida em que é permeado por questões de classe social”.  

Por ter sido citado quase que de maneira unânime pelos jovens entrevistados, 

questionou-se o porquê de os jovens o terem citado. Paulo volta a dizer sobre o 

diálogo, a busca de procurar entender esses jovens: 

 

Nossa, pergunta difícil. Não sei, acho que essa questão de conversar mais, 
de querer entender, de dialogar eu me coloco sempre na sala de aula não 
só como professor que vai ensinar ciências biológicas, porque eu sei que 
muitas vezes esse conhecimento ele vai facilitar um processo conteudista e 
quando eu começo a conversar com eles em sala de aula, eu acho que 
essa afinidade, é porque eu tento entender a situação deles, só que só 
entender não basta, eu coloco sempre meu ponto de vista em relação ao 
que ele pode melhorar, e não aquilo só que eu acho. (Paulo). 

 

Esse profissional busca trabalhar a transformação dos jovens que cometeram 

atos infracionais e estão privados da liberdade, procura levá-los a refletir sobre as 

suas práticas. Tem esperança em uma mudança que possa trazer melhorias reais 

para que esses adolescentes autores de ato infracional possam superar suas 

dificuldades. 

 

[...] com certeza possível, existem vários fatores que vão interferir nisso, 
mas se não fosse possível a gente não estaria aqui, né?! A questão é que 
quando a gente pega probabilidade, isso é um pouco meio desanimador. 
Então existem vários fatores que vão determinar o resultado lá na frente, 
né?! E o que eu vejo na sala de aula é que se você conseguir ir plantando 
devagar sementes, que possam lá na frente brotar algo que vá ajuda-lo a 
tomar essa decisão de transformação da vulnerabilidade, que o fez a 
praticar um ato infracional. (Paulo). 
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6 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS E COM OS JOVENS 

EGRESSOS DA FCASA DE SÃO VICENTE 

 

6.1 Análise das entrevistas com os profissionais da FCASA de São Vicente 

 

6.1.1 Categoria: o trabalho com adolescentes infratores não foi ideal  

 

O tema socioeducação está envolto em preconceitos e estigmas por boa 

parte da sociedade, fato que se agrava ainda mais com a divulgação, por parte da 

mídia, quando um adolescente comete ato infracional. 

Nas entrevistas o trabalho na socioeducação era desconhecido dos 

profissionais o que pode nos levar a considerar que a ausência dessa temática nos 

cursos de graduação das universidades distancia ainda mais os futuros profissionais 

que poderiam atuar no sistema socioeducativo. 

Geralmente esses profissionais estão à procura de trabalho no setor público 

por conta da estabilidade e de outros benefícios; por isso, acabam optando por 

trabalhar naquilo que seja possível e, nesse caso, com adolescentes infratores. 

Constatamos essa realidade nas entrevistas realizadas. Para Sofia, a primeira 

entrevistada, a intenção era trabalhar com crianças e adolescentes com 

necessidades especiais, mas ingressou na Febem como professora e acabou por 

adotar trabalhar com adolescentes autores de ato infracional 

Os demais entrevistados foram à socioeducação por necessidade de trabalho. 

Joaquim veio para a área para complementar o tempo restante para a aposentadoria 

e pela estabilidade do serviço público, pois não sabia como era trabalhar com 

adolescentes autor de ato infracional, ele disse: 

 

Acabei sofrendo um acidente gravíssimo nesse período e foram um ano e 
meio de recuperação e nesse período eu achando que não teria 
possibilidades de voltar para indústria. Enfim, faltando pouco tempo para a 
aposentadoria, resolvi prestar um concurso público, questão de estabilidade 
e quando eu olhei para o concurso da Fundação Casa resolvi fazer. 

 

Já Antônia disse que a intenção era trabalhar com adolescentes com 

dependência química, mas a dificuldade em conseguir emprego, recém-formada, a 

fez vir para a socioeducação: “Na verdade, eu não busquei esse perfil em especial, 
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eu pretendia trabalhar com drogadictos. Quando eu saí da faculdade tem a 

dificuldade para conseguir colocação no mercado de trabalho, não tinha emprego”. 

Carlos, outro profissional com formação na área escolar, disse dos medos em 

trabalhar com adolescentes autor de ato infracional, mas que aos poucos foi se 

adaptando, segundo ele: 

 

Eu fiz educação física e na verdade, nem sonhava em entrar na Fundação. 
Realmente quando eu cheguei aqui, não estava acostumado com esse tipo 
de trabalho. Eu não estava acostumado a trabalhar com adolescente, por 
mais que eu tenha trabalhado com adolescente em situação de 
vulnerabilidade, mas não adolescente infrator. Fui me adaptando, fui 
conhecendo o processo e tentei trazer a minha experiência no esporte para 
dentro da unidade. (Carlos). 

 

Paulo, um dos entrevistados, sonhava em ser pesquisador, mas, por força do 

acaso, veio para a socioeducação. Esse profissional não tinha a intenção de ser 

professor, mas se identificou com o trabalho com adolescentes autores de ato 

infracional: 

 

Aqui foi um acaso. Porque quando eu fiz ciências físicas e biológicas a 
minha ideia era trabalhar em laboratório, e até na faculdade eu comentei 
que eu não me via como professor, só que a profissão me escolheu, as 
coisas foram acontecendo até eu chegar do interior e vim para cá para dar 
aula. (Paulo). 

 

A questão do medo e da falta de preparo também foram sentimentos sentidos 

por Paulo, que foi aos poucos se adaptando ao trabalho com adolescentes em 

privação de liberdade. De acordo com ele: 

 

Eu fiquei sabendo do projeto e aí eu me interessei para saber como é que é 
trabalhar dentro de uma Fundação, mas existia aquela resistência do medo. 
A adaptação inicial ela foi um choque para mim, porque eu cheguei a 
situação da Fundação Casa São Vicente não era igual hoje, não existia 
esse processo que já foi inserido aqui das regras, não existia muito isso. 
(Paulo). 

 

Por um lado, os profissionais entrevistados vieram a trabalhar com 

adolescentes que cometeram atos infracionais por acaso, mas a falta de 

oportunidades, a concorrência de mercado e a segurança de um trabalho público 

podem ter influenciando sua decisão. 

Nas referências consultadas, Gallo e Williams (2008) resumem claramente as 

angústias dos dois últimos profissionais citados. Na pesquisa sobre a escola como 
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fator protetivo aos adolescentes em conflito com a lei relatam a ausência de 

capacitação e preparo dos professores em lidar com esse público.  

Cunha e Dazzani (2016) tratam da difícil relação entre a escola e o 

adolescente em conflito com a lei, na qual “professores resistem em aceitar um 

adolescente que praticou infração, alegando medo e falta de preparo”. 

Antônio Carlos Gomes da Costa, estudioso da socioeducação e colaborador 

na elaboração do ECA, que acabou por influenciar sua publicação, bem como as 

duas obras do Sinase, a primeira em 2006 – parâmetros para a gestão das MSE – e 

a segunda em 2012 – Lei que passou a regulamentar a execução das MSE –, cita, 

em suas obras, a necessidade de formação dos profissionais que atuam na 

socioeducação. O autor (2006, p. 31) compara o tempo de formação de um soldado 

para atuar na polícia militar ao de formação de um profissional para atuar no sistema 

socioeducativo: “Nas unidades de internação, salvo poucas exceções, a regra é 

contratar pessoas e pô-las para trabalhar imediatamente, ou quase”. Essa prática foi 

chamada por ele de “imediatista” e “descuidada”. 

Costa (2006) considera que a formação dos profissionais para atuar no 

sistema socioeducativo é essencial para a mudança no atendimento a adolescentes 

autores de ato infracional. Para ele, o preparo dos profissionais deve iniciar-se por 

uma base “legalista”, para que saibam quais são os “fundamentos” da lei e as 

implicações quando se trata da aplicação e do cumprimento da medida 

socioeducativa. No entanto, para esse estudioso a formação não deve parar na 

inicial, mas sim ser uma formação continuada, “treinamento em serviço”. 

Assim, pondera o autor que os profissionais da socioeducação poderão 

adquirir habilidades para o trabalho socioeducativo e “para a prevenção e 

enfrentamento de situações-limite” (COSTA, 2006, p. 32). Segundo o estudioso: 

 

A formação legalista básica dá ao educador uma capacidade maior de 
trabalho socioeducativo, com discernimento da dimensão jurídica na ação 
educativa. Isso, contudo, não o autoriza a extrapolar suas competências e 
colidir com a lei. (COSTA, 2006, p. 33). 

 

Com essas informações os profissionais que atuam na socioeducação podem 

adquirir uma dimensão não só legalista, mas também humanista, pautada nos 

direitos humanos e nas consequências de suas violações. 
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No trabalho socioeducativo é preciso manter-se atualizado nas questões que 

envolvem as práticas cotidianas, e, em razão disso, é necessário atualizar-se, como 

em qualquer outra profissão. 

Ainda, Costa (2006) enfatiza a necessidade de uma educação permanente 

como ação essencial das práticas do atendimento socioeducativo. Segundo ele 

(2006, p. 34), o trabalho socioeducativo deve prever “reuniões formativas, 

treinamentos dentro e fora da unidade, autodidatismo e estudos de casos”. 

As referências consultadas também pontuam essa necessidade da formação 

continuada. Padovani e Ristum (2013) falam da necessidade dos “profissionais que 

atuam no sistema socioeducativo” estarem constantemente atualizados para a 

“promoção de ações mais efetivas dentro das unidades”. 

Outro pesquisador da socioeducação, Paulo Artur Malvasi (2011b), corrobora 

essa necessidade da formação continuada como ações para melhorar o 

atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais. 

O Sinase, que regulamenta a execução das MSE, prevê uma política de 

formação de recursos humanos (artigo 11, inciso IV) e que essas formações estejam 

“em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos 

profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado”. 

O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo também prevê não só a 

formação continuada, como também a valorização dos profissionais que atuam no 

sistema socioeducativo. 

Conhecer as ações socioeducativas é responsabilidade dos profissionais 

(independente de formação ou cargo que ocupa) que atuam com adolescentes 

autores de ato infracional e essa formação deve fazer parte das metas dos gestores 

de unidades e/ou programas socioeducativos. 

A legislação sobre a temática da socioeducação vem se aperfeiçoando ao 

longo dos anos e os profissionais que atuam no atendimento aos adolescentes 

autores de atos infracionais devem estar atualizados sobre essas mudanças, como 

agentes transformadores atuantes na melhoria nas condições de cumprimento e de 

atendimento socioeducativo. 
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6.1.2 Categoria: baixo investimento na prevenção do ato infracional 

 

Durante as entrevistas com os profissionais surgiu a preocupação com o 

pouco investimento na prevenção, ou seja, no trato das questões do envolvimento 

de adolescentes em atos infracionais. Segundo os referencias teóricos consultados, 

o Brasil investe pouco na prevenção e muito na correção, nesse caso específico, na 

privação de liberdade de adolescentes infratores. 

Segundo Silva e Lopes (2009), o assistencialismo é uma das marcas 

adotadas no País para tratar as políticas públicas e na maioria dos casos não são 

entendidos como direitos, e sim como “esmolas”. Para esses autores, “[o] 

assistencialismo social se caracteriza por não representar, verdadeiramente, a 

incorporação de um novo elemento à cidadania”. (SILVA; LOPES, 2009, p. 65). 

Para essas autoras, o histórico do País com as políticas públicas destinadas 

aos jovens, em especial aqueles pertencentes a grupos populares, traz a influência 

da Igreja Católica com uma “proposição do fazer o bem ao próximo”. (SILVA; 

LOPES, 2009, p. 65). 

Para os profissionais entrevistados falta que o poder público realize, uma 

ação conjunta entre as diferentes esferas de competência (municipal, estadual e 

federal), na tentativa de prevenir o envolvimento de adolescentes em ato infracional. 

Sofia, uma das profissionais entrevistadas, diz o seguinte sobre a 

necessidade de se investir antes de o adolescente chegar à FCASA:  

 

A Fundação assegura para esse jovem, minimamente, todos os direitos 
básicos de cidadania que ele não tem lá fora. Se não houver uma 
organização, uma união de poder público, sociedade civil, família, se não 
houver um trabalho maciço disso aí, em investir na prevenção, não vai ter 
contenção que resolva, não vai ter correção que dê jeito, porque a coisa não 
começa na Fundação, o problema começa bem antes. (Sofia). 

 

Para essa profissional, a FCASA é o resultado final de poucos investimentos 

em políticas públicas que visem a prevenção de atos infracionais.  

 

Não é o atendimento que tem que melhorar, não é o depois que a gente tem 
que trabalhar, é o antes, entendeu? Porque a gente fala o seguinte, a 
Fundação tem falhas? Claro, todo lugar tem falhas, mas ela está no fim da 
fila, antes da Fundação falhar, a família falhou, a escola falhou, a igreja 
falhou, o Estado falhou, outras instituições falharam até esse garoto chegar 
aqui. Muita água vai rolar e a Fundação não está nesse meio, ela está lá no 
final, ela recebe o produto disso aí. (Sofia). 
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Malvasi (2011b), outro pesquisador utilizado como referência neste trabalho, 

também descreve essa questão de que o adolescente autor de ato infracional 

somente tem acesso às políticas públicas depois que comete um ato infracional. 

Para Sofia, as políticas públicas estão focadas de forma errada: “Eu acho que 

a artilharia está focada na direção errada, tem que corrigir”. Por mais que o 

adolescente tenha esse acesso dentro da FCASA, o correto seria tê-lo antes da 

privação da liberdade. 

Segundo Sofia, depois de internado “já é mais difícil”, porque esse 

adolescente já teve seus direitos violados e o nível de confiança e de esperança 

para um futuro melhor ficam mais distantes. Conclui, então, que “as políticas 

públicas, que tem tão pouco mais voltada para esse público, se gasta muito na 

contenção e na correção quando deveria se gastar na prevenção”. 

O ECA, em vigor desde 1990, é uma Lei que mudou o paradigma da situação 

irregular, na qual se passou a adotar a proteção integral e, segundo Lopes, Silva e 

Malfitano (2006, p. 120) passou a “exigir a formulação de políticas de proteção 

integral a todas as crianças e adolescentes”, mas, passados todos esses anos, 

“ainda resta muito por fazer”. 

Joaquim, outro profissional entrevistado, aponta para essa mesma 

problemática da necessidade de investimentos antes de que o adolescente chegue à 

FCASA. Ele fez a seguinte ponderação:  

 

Quando o jovem chega na Fundação CASA a família perdeu, por que ela 
perdeu? Porque o município não entrou com a infraestrutura e com as 
políticas públicas necessárias para primeiro acolher essa família, para a 
família ter questões de moradia, o mínimo de sobrevivência para a família, 
então assim, quando se fala de melhoria nós temos que olhar para a 
comunidade, tem que olhar para as políticas públicas. (Joaquim). 

 

Para esse profissional, assim como Sofia e demais entrevistados o 

adolescente passa a ter acesso a algumas políticas depois que comete o ato 

infracional e também na necessidade do fortalecimento dos laços afetivos e do 

pertencimento comunitário.  

De acordo com Joaquim, a FCASA já desenvolve um trabalho com os 

adolescentes em privação de liberdade, mas isso não pode ser o mais relevante: 

 



93 

 

É óbvio que tem muitas coisas que poderiam ser melhoradas, mas eu não 
vejo isso como relevância, eu vejo como relevância sim as políticas públicas 
antes do menino cometer o ato infracional. O trabalho que está sendo 
desenvolvido está de bom tamanho, o que teria que mudar é antes do 
jovem cometer um ato infracional.  

 

Para Lopes et al. (2008, p. 65): 

 

Faz-se necessário, ainda, refletir sobre o modo como são desenvolvidas tais 
ações nas diferentes áreas – saúde, assistência social, educação, cultura, 
justiça e outras – questionando seus limites, sua eficiência e suas 
metodologias. Há um investimento de recursos, prioritariamente públicos, 
embora pouco executado pelo Estado, que sustenta aquela cultura de 
institucionalização e de controle da infância e da juventude pobres, e que se 
dedica, quando se dedica, muito liminarmente, a intervenções que 
concretamente vislumbrem a promoção de direitos 

 

Da mesma forma, Lopes, Silva e Malfitano (2006, p. 124) trazem, em sua 

pesquisa sobre a juventude de grupos populares no Brasil, essa difícil relação entre 

as demandas das políticas públicas e sua real aplicabilidade como resposta do 

Estado às necessidades dessa parcela da população: 

 

Falar sobre políticas públicas para a infância e juventude é um tema 
controverso que se enquadra no imaginário sócio-histórico popular acima 
descrito e que carrega uma cultura, conforme, igualmente, citado, de 
benemerência, subserviência, caridade e violência, características estas 
distantes do princípio de cidadania e direitos que a compõem, tal como 
estabelecido pelo ECA. 

 

6.1.3 Categoria: mudança na concepção do trabalho 

 

A FCASA tem implantado, desde 2005, mudanças na forma de trabalhar com 

adolescentes em privação de liberdade. Iniciou o processo de descentralização 

administrativa e a construção de pequenas unidades pelas regiões do estado com o 

intuito de cumprir o previsto nos incisos II, do artigo 94, e VI, do artigo 124 do ECA. 

 

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as 
seguintes obrigações, entre outras: 
[...] 
II - Oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 
reduzidos; [...]. 
 
Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 
seguintes: 
[...] 
VI - Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima 
ao domicílio de seus pais ou responsável; [...]. (BRASIL, 1990). 
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Para Sofia, essas questões da descentralização do atendimento e a 

construção de pequenas unidades foram as ações que fizeram a diferença no 

atendimento socioeducativo. Para ela: 

 

Ah eu vejo, claro. Uma pela localização delas, porque cada um está em um 
município, em uma região administrativa tem suas características próprias, 
embora todo mundo siga o mesmo regimento interno da Fundação, cada 
unidade tem que se adequar a região que ela vive, no litoral é uma coisa, na 
capital é outra, no interior é outra. (Sofia). 

 

E complementa sobre as unidades menores com arquitetura verticalizada: 

 

Olha, a Fundação Casa tem um grande mérito ao seu favor, que ela acabou 
com aqueles grandes centros, embora eu falo que eu não goste do modelo 
verticalizado, eu tenho que dar a mão à palmatória. Se não pudesse ser 
nessa arquitetura verticalizado, fosse tudo horizontal seria melhor, mas 
enfim, isso possibilitou que a Fundação acabasse com os grandes centros 
que nós tínhamos como o Tatuapé, Franco da Rocha, Raposo Tavares e 
Vila Maria. E aí assim você diminui o número de atendimentos, você tem 
condição de dar um atendimento melhor em uma unidade com 40, 50 do 
que uma unidade de 120, como havia antigamente. (Sofia). 

 

Já Joaquim vê as seguintes mudanças no atendimento na FCASA:  

 

Primeiro que você olha que o atendimento ficou mais humanizado, 
descentralizou, então diminuiu o número de jovens na grande maioria das 
unidades e isso faz com que a equipe consiga fazer um atendimento 
realmente mais individualizado. (Joaquim). 

 

Outra ação foi a necessidade de profissionalização do atendimento. As 

contratações passaram a ser através de concurso público e o pessoal ocupante de 

cargo em comissão deve possuir conhecimento da área de socioeducação. 

Implantou um modelo de planejamento partindo dos diagnósticos dos profissionais 

da base para a diretoria executiva da FCASA. 

Para Carlos, a FCASA redirecionou o atendimento socioeducativo, não 

ficando somente na mudança arquitetônica das unidades. Ele disse assim: 

 

A própria visão, acho que a visão da própria Fundação ela mudou. Não é 
mais o adolescente simplesmente cumprir a medida. O próprio funcionário, 
ele tem que ter uma interação com o adolescente, trazer o adolescente para 
a realidade. A própria conversa, a mudança no linguajar, a mudança no 
contexto socioeducativo. A aproximação dos funcionários é muito maior. 
(Carlos). 
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Antônia vê que o atendimento está focado no adolescente, e não no ato 

infracional: “ficou mais humanizado o trabalho, no sentido de focar mais no 

adolescente mesmo, no indivíduo, olhando suas especificidades, compreendendo 

todo o contexto de onde ele vem, história familiar e tudo”. 

Esse olhar que busca entender as especificidades do atendimento é citado 

por Vilhena, Zamorra e Rosa (2011, p. 36) da seguinte forma: 

 

O adolescente e seu envolvimento em diferentes dinâmicas dos atos 
infracionais precisam ser compreendidos de forma concreta e 
contextualizados. É preciso ampliar nosso olhar para entender e atender 
melhor o jovem vê-lo em sua dimensão concreta, sócio histórica, enfim, 
realmente compreendê-lo no que ele tem em comum com tantos outros, na 
contemporaneidade, e também o que ele tem de singular. 

 

Paulo percebe a mudança no tratamento aos adolescentes: “percebi em 

relação ao tratamento dos adolescentes. Trabalhar da forma onde as coisas que tem 

que acontecer, aconteçam. Há planejamento, você vê que existe uma mudança”. 

Também procura desenvolver as atividades mediante a escuta e conhecer as 

histórias dos adolescentes: 

 

Hoje a habilidade que eu desenvolvi foi de ouvir o aluno, entender, trazer as 
informações dele para depois eu saber trabalhar com ele, então cada um 
que passa por aqui ele tem uma história, e quando eu conheço essa história 
fica mais fácil de entender os porquês dele. (Paulo). 

 

A questão das equipes de atendimento buscarem entender o que levou o 

adolescente a cometer o ato infracional, também é citada por Lopes e Pereira (2016, 

p. 195): “É preciso entender e refletir sobre a sociedade em que o jovem está 

inserido e na qual ele experimenta, circula e compartilha afetos”. 

Essa forma de atendimento proporcionou o estabelecimento dos vínculos 

entre profissionais e adolescentes, que fazem com que a qualidade do atendimento 

melhorasse, estabelecendo a confiança mútua.  

Antônia cita o vínculo como essencial para o desenvolvimento de seu 

trabalho, “[p]orque sem o vínculo você não consegue desenvolver um trabalho, 

porque o adolescente precisa confiar em você, ele precisa se sentir à vontade”. 

Joaquim falou da importância da confiança e do diálogo que permeiam o 

atendimento: 
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É um trabalho de muita paciência aí é que entra as questões da orientação, 
entra o equilíbrio emocional nosso para poder ter a paciência necessária 
para estabelecer o diálogo com esse jovem e conseguir passar de forma 
adequada para eles. Nem sempre é um trabalho fácil de ser feito. 
(Joaquim). 

 

Costa (2006, p. 135) cita a importância das relações de confiança entre 

profissionais e adolescentes, ao dizer que “[a] base da confiança é um entendimento 

comum acerca dos modos de pensar e agir da organização”. 

Morais e Malfitano (2016, p. 536) trazem a seguinte consideração: “O vínculo 

se baseia nas relações de confiança, quando um sujeito é significativo para o outro, 

configurando uma relação de proximidade e de interdependência”. 

Quando os profissionais falam da questão do diálogo e do vínculo trazem 

também a importância do trabalho em equipe, ponto que foi uma das diretrizes 

implantadas pela FCASA. 

Joaquim reconhece que o trabalho em equipe traz qualidade ao serviço. Para 

ele, 

 

[...] o trabalho da equipe acaba acalmando o jovem e ele acaba 
entendendo. Então é muito importante o trabalho da equipe sabendo e 
conhecendo bem as questões do jovem. O trabalho de equipe é muito 
importante. Primeiro porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar 
nenhum. (Joaquim). 

 

Carlos, por sua vez, falou sobre o trabalho em equipe como método para o 

crescimento profissional: 

 

Porque o setor não trabalha sozinho, então cada vez que existe uma 
situação, reúne-se o grupo, que é a multidisciplinaridade para discutir 
aquela situação e traçar um processo ou traçar uma meta para resolver 
aquele problema com o adolescente. Não é um setor só que discute existe 
um conjunto de pessoas para entrar em um consenso, é lógico que vai ter 
discussões, discussões elas são necessárias para você crescer. (Carlos). 

 

Costa (2006, p. 135) apresenta, em sua obra, a importância do trabalho em 

equipe, onde os conhecimentos são compartilhados em prol do mesmo objetivo, 

como explica: 

 
Compartilhando visões, sonhos, sentidos, sentimentos e ações, de maneira 
convergente e complementar, é capaz de cumprir uma função social e de 
contribuir para que nossos adolescentes, particularmente os que se 
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encontram em situação de risco pessoal e social, possam cumprir as duas 
tarefas básicas dessa etapa peculiar da vida humana. 

 

Outros pesquisadores, como Padovani e Ristum (2013), Costa (2006) e Lopes 

et al. (2008) tratam da importância do trabalho em equipe de maneira multidisciplinar 

como fator para que adolescentes autores de ato infracional possam superar a 

condição de vulnerabilidade e de exclusão social. 

 

6.1.4 Categoria: descontinuidade do atendimento pós-internação 

 

A descontinuidade no atendimento pós-internação foi tema comum para os 

profissionais entrevistados. A frustração em ver a interrupção do trabalho realizado 

na privação de liberdade, a falta de direcionamento e de oportunidades quando (re) 

conquistam a liberdade. 

Sofia é outra profissional para a qual o foco do atendimento deveria estar fora 

da FCASA: “O problema não é aqui dentro, o problema é lá fora, Muitas vezes a 

gente não vê continuidade no trabalho porque o trabalho que tem aqui falta lá fora”. 

Para essa profissional, o adolescente, ao deixar a internação, não tem orientações 

quando ganha de volta a liberdade e as chances de ser novamente seduzido pelo 

ilícito é muito grande. Explica: 

 

O que tem mesmo é a questão da necessidade, da falta de política pública. 
Mas quem tem a necessidade realmente se ele não arrumar um emprego lá 
fora e não conseguir se manter e arrumar um emprego não é tão fácil 
assim, ele vai fatalmente ele vai voltar, vai retornar para a prática do ilícito. 
Eu acho triste a gente ouvir isso de muitos deles, que não tem condição de 
continuar lá fora o que eles tinham aqui.  

 

O sistema de justiça insiste em aplicar MSE em meio aberto, quando os 

adolescentes deixam a internação. Isso pode ser encarado como dupla punição pelo 

mesmo ato infracional. A alegação de alguns juízes e promotores de justiça é que o 

jovem continuará a ser assistido pelo poder público. No entanto, para Malvasi 

(2011a, p. 166), “A transição da medida de privação de liberdade para uma medida 

em meio aberto marca a possibilidade de mudança dos projetos de vida”. Esse 

mesmo autor reconhece as dificuldades dessa medida: “Em todos os casos que 

acompanho, as dificuldades de alcance desse fim são enormes, a despeito do 
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esforço de educadores e técnicos, que desenvolvem atividades educativas 

interessantes e engajadas”. 

A MSE em meio aberto, mas sem o devido acompanhamento, sem aquilo que 

Paulo Freire chama de estar verdadeiramente junto a esses jovens, será também, 

infelizmente, um tempo perdido. 

Sofia falou sobre as políticas públicas que existem e, por vezes, são 

insuficientes. Padovani e Ristum (2013, p. 981) relataram em sua pesquisa sobre 

adolescentes autores de ato infracional, a ausência de políticas públicas e do 

acompanhamento de egressos do sistema socioeducativo.  

Para Joaquim, o entrave na desinternação é que o adolescente, enquanto 

internado, está sendo assistido em suas necessidades básicas, porém, ao deixar a 

FCASA, retorna para a mesma realidade de quando cometeu o ato infracional, como 

expõe na transcrição a seguir: 

 

O Estado nesse sentido teria que olhar mais para esses jovens porque ele 
comete um ato infracional e ele entra na Fundação Casa, ele vai ter tudo o 
que ele está lá no artigo 4º do ECA, que é primeiro dever da família, do 
município, do Estado, da sociedade, da educação, da alimentação, dar 
condições, cursos, profissionalização, saúde, tudo mais para esse jovem. 
Quer dizer, ele passa a ter isso aqui dentro quando ele comete um ato 
infracional. Quando ele sair, ele vai voltar para a realidade dele. (Joaquim). 

 

E continua ao referir-se a essa problemática da saída do adolescente da 

internação, contando que ele simplesmente deixa de ser assistido em suas 

necessidades básicas de sobrevivência: 

 

Porque o que nós vamos melhorar aqui vai realmente agregar valor na vida 
deste jovem, vai agregar valor no trabalho nosso enquanto 
socioeducadores, mas na hora que o menino concluir a medida ele vai 
voltar para a comunidade dele e lá vai faltar toda a infraestrutura e como eu 
disse lá trás, mesmo ele querendo fazer um futuro diferente ele, 
internamente ele sabe que vai ser muito difícil e aí ele vai acabar 
cometendo novo ato infracional de novo por falta de apoio e de 
direcionamentos. (Joaquim). 

 

Esse discurso de Joaquim pode ser ratificado pelo de Malvasi (2011a, p. 167), 

para quem “[a] essência da medida é conseguir que o adolescente apresente a 

modificação de seus aspectos subjetivos”. Contudo, depois de cumprir a MSE, é 

para a realidade de seu local de pertencimento que ele voltará. 
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Antônia, outra profissional que colaborou com este trabalho, inclui nesses 

desabafos a falta de orientação e de acompanhamento para as famílias, que muitas 

vezes são taxadas como culpadas pelo cometimento do ato infracional pelos 

adolescentes, e sofrem com o sentimento de impotência pós-internação:  

 

Enfim, na medida do possível a família tem um acompanhamento aqui 
dentro. Só que na maioria das vezes essa família não mudou muito lá fora, 
o adolescente sai, aprende algumas coisas diferentes aqui, quando chega 
em casa, ele vai e volta para o mesmo lugar, para a mesma família, não 
houve investimento em mudança também e acaba acontecendo tudo de 
novo. Dá para trabalhar no sentido de que, como é a primeira vez, eles 
acreditam que não vão voltar, que vão ter oportunidade de refazer os 
caminhos e tudo. Quando eles saem, acabam se deparando com as 
dificuldades reais mesmo. (Antônia). 

 

Para Carlos, profissional da socioeducação da unidade de São Vicente, o 

contato e a inserção na comunidade são fundamentais para que o adolescente 

supere os estigmas do preconceito e diminua a vulnerabilidade, pois acredita no 

atendimento continuado, como ele mesmo disse: 

 

O trabalho em meio aberto com as parcerias é o que eu penso muito, de 
levar o adolescente a conhecer outras coisas fora da unidade, mas também 
trazer a sociedade aqui para dentro e também o trabalho adolescente 
extramuros. 

 

Esse modo de pensar de Carlos corrobora a constatação de Vilhena, Zamorra 

e Rosa (2011, p. 34) sobre o atendimento a adolescentes autores de ato infracional 

em contato com a comunidade: 

 

Pensamos, ainda, que os técnicos que atuam nos serviços socioeducativos 
precisam aprender com os grupos de familiares e conseguir estar em rede 
com as famílias, incluindo cada vez mais outros atores sociais, trabalhando 
na inter-setorialidade e em uma perspectiva (ao menos) interdisciplinar, 
responsabilizando o poder público para que aconteça a efetiva promoção de 
direitos. 

 

Já Paulo procura trabalhar nos momentos em que está com os adolescentes 

os sentimentos de superação, aqueles momentos em que se deve confiar em si 

próprio, entender que é capaz: 

 

Sempre levo a eles essa reflexão, de tentar melhorar, de tentar buscar ser 
uma pessoa boa, de se desafiar. De olhar para si e falar “poxa, eu posso ser 
melhor”. Então eu tento sempre colocar essa semente neles, eu falo para 
eles vocês podem ser melhores do que vocês são hoje. Estar aqui hoje não 
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é o fim, pode ser um começo, pode ser um começo de uma nova vida, de 
novas decisões. 

 

Padovani e Ristum (2013) trazem à luz a discussão, sobre a importância dos 

adolescentes estarem inseridos no meio externo para que assim, não percam os 

vínculos com a sociedade. Para essas autoras o sistema socioeducativo em meio 

fechado deve incentivar a participação da comunidade em atividades junto aos 

adolescentes privados de liberdade. 

Reforçando essas necessidades, o Sinase (BRASIL, 2012) prevê que os 

adolescentes em privação de liberdade devem manter contato com a sociedade, já 

que o sucesso da reinserção depende do contato com o meio externo, através de 

ações articuladas em redes de atendimento, buscando garantir a (re) inserção dos 

autores de ato infracional nos equipamentos públicos ou, ainda, naqueles em 

parcerias. 

 

6.2 Análise das entrevistas com os jovens egressos da FCASA de São Vicente 

 

6.2.1 Categoria: Escola 

 

Nas entrevistas com os jovens egressos da FCASA de São Vicente o 

desinteresse pela escola surgiu entre os cinco jovens entrevistados. A razão pelo 

abandono escolar deu-se por inúmeros fatores, como podemos ver a seguir. Bruno, 

um dos entrevistados, disse que abandonou a escola pelo seguinte motivo: 

 

Abandonei, foi assim, eu fui até a sexta série que meu pai teve condições 
de pagar escola particular, aí eu fui para escola municipal lá em Santos. Só 
que escola particular é um ensino, o Estado é tudo mais fácil, é tudo jogado. 
O professor não dá atenção, falta também condições para o professor. Dar 
aula para uma sala de 40 alunos, não tem condição, tem pessoa que presta 
atenção, tem pessoa que não presta atenção. (Bruno). 

 

Na avaliação de Bruno, a qualidade do ensino nas escolas particulares, aliada 

ao número de alunos por sala de aula, influencia no aprendizado, como expresso 

por ele: 

 

Tudo isso influencia. Agora, na escola particular não, pode ter 25 alunos 
dentro da sala, mas os 25 vão andar na linha, pode ter certeza, o ensino é 
mais rígido, eles te cobram mais. Agora o estado não, o estado é aquilo, né, 



101 

 

você sabe, rola tudo, né, querendo ou não até dentro de escola você acha 
que não. 

 

Entretanto, não culpa a escola pelo envolvimento em atos infracionais, e sim a 

perda das condições financeiras: “Não, na escola não. Eu acho que o que mais 

influenciou eu, para entrar nessa vida errada foi de ter tudo e do dia para noite meu 

pai cair e a gente não ter nada”. 

Lopes, Silva e Malfitano (2006, p. 122) trazem essa questão do acesso ao 

ensino médio nas escolas públicas pelas classes advindas de grupos populares e, 

em especial, no período “noturno” e que isso “representa maiores dificuldades, 

piores condições e o mais baixo rendimento escolar, expresso em altas taxas de 

evasão e repetência”. Ainda, elas acrescentam que a democratização do acesso ao 

ensino não garante a permanência do aluno na sala de aula.  

Wesley, outro jovem egresso entrevistado, afirma que deixou a escola muito 

cedo por desinteresse e por não ver a escola como um local acolhedor. Em suas 

palavras: 

 

A escola eu parei quando eu estava na sexta série/sétimo ano, porque eu 
não gostava da escola, não via interesse. Eu achava que não ia me ajudar 
em nada, eu achava que era só o povo falando por falar. A escola não me 
atraia. 

 

Segundo Teixeira (2015, p. 244), a escola vem se distanciando da realidade 

dos adolescentes de grupos populares, que acabam por interromper os estudos, não 

vendo nessa instituição a possibilidade de acesso ao conhecimento e à formação: 

“Os relatos dos adolescentes sobre as suas trajetórias escolares iniciais demonstram 

a falta de sentido e de utilidade dos estudos, o que os levou a não quererem fazer 

parte desse espaço”. 

Lopes, Silva e Malfitano (2006, p. 120) revelam que a exclusão escolar é 

histórica, sendo o “binômio educação e juventude somente para os filhos da elite”; 

essa mesma escola é um “agente de exclusão”. 

André, outro jovem entrevistado, foi abandonando os estudos aos poucos, 

pois aos 13 anos de idade começou a faltar à escola para ficar com os amigos, 

como conta:  

 

Eu gostava de estudar, eu ia para escola direitinho, tinha as notas boas, só 
que aí depois via meus amigos não querendo ir indo jogar bola, indo para o 
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rio nadar, aí eu queria ir também. Aí eu comecei bolando aula, já estava 
fazendo as coisas erradas, bolava aula para fazer coisa errada. Preferi 
largar a escola para ficar com os amigos. (André). 

 

Faria (2017, p. 64) destaca, em sua pesquisa de campo, que a evasão 

escolar pode estar relacionada em algo mais além do desinteresse pela escola pela 

influência dos amigos, reforçando o que André disse. 

 

Com a convivência com outros grupos de guris, em uma relação de busca de 
identificações com pessoas mais velhas do sexo masculino e o uso de droga, 
demonstrando a criação de sentidos para si que não vêm de frequentar a 
escola. 

 

Para Cunha e Dazzani (2016, p. 245) o desinteresse pela escola está também 

atrelado aos “conteúdos e parâmetros escolares”, que estão desconectados da 

realidade dos jovens de grupos populares. Continuam as autoras, afirmando: 

 

A ausência de interesse pelas atividades escolares, indisciplina, notas 
baixas, repetência, distorção idade-série e evasão escolar, majoritariamente 
notado na trajetória educacional de alunos oriundos das camadas 
populares. 

 

Outro jovem, Lucas, concluiu o ensino depois de sair da FCASA, passar pelo 

sistema prisional e por uma clínica para dependentes de substâncias psicoativas: 

 

Terminei o ensino ano passado em uma escola pública. Tinha muitos 
amigos fora da vida assim, que a gente leva desde novo, mas dei uma 
distanciada mais por causa dessa vida que eu levo agora, eu trabalho, 
estudo e estou congregando em um Ministério lá na igreja e não tenho 
tempo assim para encontrar os meus… meus amigos, são amigos ainda, 
mas a gente não tem muito contato. (Lucas). 

 

Para Rafael, a escola ocupava o tempo, mas não via sentido em permanecer 

nos estudos, pois, segundo ele: “Eu estava na sexta série e abandonei devido a 

essa vida mesmo. A escola ocupava mais meu tempo, preferia esse tempo vago e 

ficar nessa vida errada mesmo”.  

Esse sentimento de que a escola não fazia sentido na vida desses jovens é 

reforçado por Cunha e Dazzani (2016, p. 245): 

 

Por não perceberem sentido ou utilidade nas temáticas trabalhadas na 
escola, por vezes artificiais e enfadonhas, e não vislumbrarem na instituição 
possibilidades de concretização de suas aspirações e necessidades, nem 
se sentirem à vontade para trazer para esse espaço sua maneira de falar e 
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suas vivências sociais e comunitárias, muitos educandos concluem que não 
vale a pena estar na escola ou se dedicar às suas atividades, pois a 
instituição não fará muita diferença em suas vidas. 

 

A evasão escolar e o envolvimento em atos infracionais são temas 

recorrentes em pesquisas que abordam as questões do adolescente autor de ato 

infracional, como os estudos realizadas por Borba (2012), Cunha e Dazzani (2016), 

Padovani e Ristum (2013) e Faria (2017). Essas autoras constataram que os 

adolescentes, ao cometerem um ato infracional, já estão há um tempo fora da 

escola.  

O jornal A Tribuna de Santos realizou, em setembro de 2017, uma pesquisa 

com o título “É preciso falar sobre eles”. Os adolescentes da unidade de São Vicente 

foram os únicos da região ouvidos sobre o envolvimento em atos infracionais, no 

formato de roda de conversas, com a participação de 14 deles, bem como jornalistas 

do jornal e este pesquisador. 

O tema escola foi amplamente abordado, vindo a reforçar os relatos dos 

jovens apresentados neste trabalho. O abandono e o desinteresse pela escola, 

associado ao envolvimento em atos infracionais, foram fatos relatos pelos 

adolescentes entrevistados por A Tribuna, que criticaram o formato de aula, a perda 

do tempo estudando e a necessidade da escolha entre estudar e trabalhar em 

atividades informais. 

Um dos adolescentes disse à jornalista do jornal A Tribuna o seguinte, 

referindo-se à escola: “o modelo do professor na frente da classe ensinando não me 

atrai. Além disso, um professor dava duas aulas e o resto era aula vaga, eu não 

sentia vontade de ir. Aí chegou o ponto em que fui expulso e parei de vez”. 

Outra pesquisa, realizada em 2018 pelo Instituto Sou da Paz, com o título: Aí 

eu voltei para o corre: estudo da reincidência infracional do adolescente no estado 

de São Paulo, também abordou o rompimento entre o cometimento de ato 

infracional e o abandono escolar. “Evidenciou-se associação clara entre a idade da 

primeira infração dos adolescentes internados na Fundação e o rompimento dos 

vínculos familiares, além do abandono ou evasão escolar”. (INSTITUTO SOU DA 

PAZ, 2018, p. 45). 

Por outro lado, os jovens egressos relataram, em suas entrevistas, que a 

internação serviu para diminuir a defasagem escolar, mas esse assunto será tratado 

em outra categoria deste trabalho, denominada “tempo perdido”. 
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6.2.2 Categoria: A falta de oportunidades. 

 

Por meio do olhar dos jovens egressos da FCASA de São Vicente podemos 

confirmar o sentimento dos profissionais, pois a rede socioassistencial não oferece 

alternativas aos adolescentes que deixam a privação de liberdade. 

O grande desejo dos jovens egressos entrevistados era ter amparo após 

deixarem a privação de liberdade. O sentimento que passaram nas entrevistas foi o 

de abandono, de se verem sós diante da cruel realidade do cotidiano de suas vidas 

extramuros. 

Para Bruno, a dificuldade do adolescente ao deixar a unidade é tocar a vida 

de forma autônoma frente à realidade ele enfrentará quando estiver em liberdade. 

Ele pergunta: “Como que um menor vai sair de uma vida se ele vai sair aqui da 

Febem, se não tem nem uma família, se a condição da casa do cara é precária?” 

Já Wesley enxerga a FCASA como oportunidade, mas por tempo limitado, 

não sendo possível a continuidade ao deixar a internação. Ele fez o seguinte 

comentário sobre a saída do Centro: 

 

Muitos falam que a Fundação é oportunidade, mas não sabe a oportunidade 
que é, mas poderia ser bem melhor, é uma oportunidade sim, mas é uma 
pequena oportunidade pelo fato da gente sair outra pessoa, é uma 
oportunidade de estar lá e não estar morto, eu mesmo pretendo terminar 
meus estudos; fazer um curso para arrumar alguma coisa para eu fazer 
mais para frente. Está difícil para quem tem curso, imagina para quem não 
tem. (Wesley). 

 

Essa observação de Wesley reforça os sentidos que Bruno passou ao 

considerar que, se a FCASA investisse na preparação dos adolescentes quando do 

retorno à sociedade, as condições de superação seriam bem maiores. “Se o menino 

já estudou, já se formou aí ele tem capacidade de sair dali e arrumar alguma coisa, 

ajuda muito”. 

Na outra ponta, André estava passando por necessidades básicas relutando 

em voltar a cometer ato infracional. Para ele, a pouca ajuda que recebe da prefeitura 

local, de uma cesta básica ao mês, não é suficiente para o sustento da família. Além 

disso, estava angustiado por não conseguir vaga em escola, o que causou nova 

interrupção nos estudos. Segundo ele, ao comparecer na escola estadual uma 

funcionária disse que precisa ir à Secretaria de Educação, pois na escola em que 
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pretendia estudar não havia vagas. Ao falar sobre a matrícula escolar, explicou: 

“Porque eu fui lá ver o negócio da escola, minha mãe foi lá e pegou, o negócio da 

escola lá em São Vicente, só que ela falou que tem que ir na Seduc. Agora minha 

mãe vai na Seduc”. 

Todo adolescente em privação de liberdade está matriculado na rede estadual 

de ensino, logo, quando deixam a unidade recebem a transferência de escola e, 

portanto, não se trata de vaga por matrícula. 

Gallo e Williams (2008, p. 51) retratam essa dificuldade da matrícula de 

adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo: “as escolas justificavam 

a rejeição da matrícula dos adolescentes em conflito com a lei porque tais jovens, 

quando estavam na escola, causaram problemas, devendo, portanto, ser 

encaminhados para outras escolas”. 

André ainda falou da angústia da saída da primeira internação e da realidade 

que teve de enfrentar para conseguir o sustento da família. Ele nos disse assim: 

 

Falava para técnica que não ia mudar. Falava não vou mudar, porque 
quando eu sair não vou arrumar emprego. Falava para minha namorada 
direto, quando eu sair eu vou fazer o que para me sustentar? Quando eu 
sair como que eu vou fazer para arrumar dinheiro? Contigo, com meu filho 
não tem como, quando eu sair daqui, se eu não arrumar um emprego eu 
vou voltar para essa vida, vou ter que continuar nessa vida, porque não tem 
como eu me sustentar. (André). 

 

Lucas, outro jovem entrevistado, sugere que a FCASA faça parcerias para 

encaminhar os adolescentes após deixarem a unidade. Ele tece os seguintes 

apontamentos:  

 

Eu vejo hoje que a Fundação Casa tem que ter um suporte para encaminhar 
esse jovem para algum lugar, porque hoje tem muita gente que está nessa 
vida por causa de oportunidade, porque precisa de uma oportunidade em 
algum lugar. (Lucas). 

 

Lucas ainda aponta que esses encaminhamentos deveriam ser realizados em 

parceiras com organizações não governamentais (ONGs): “Acho que tinha que ter 

tipo uma ONG, uma pessoa que não, que consiga colocar os jovens em construção, 

para virar pedreiro, para ser a mão de obra e assim em diante”. 

Essa mesma opinião foi trazida pelo jovem Rafael, sugerindo que o 

atendimento para adolescentes em MSE contemplasse um acompanhamento 
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também depois de deixarem a internação. Para ele, o atendimento deveria ser feito 

da seguinte forma: 

 

Seria bom se nós fossemos, encaminhamos, e saíssemos de lá e fosse 
encaminhado para algum, para ocupar nossa mente com um curso, para 
dar continuidade em um curso que nós estávamos fazendo, algo assim, um 
emprego. Nós saímos de lá de dentro, não tem emprego, não tem nada, 
infelizmente, o que está lá fora? Os amigos que está oferecendo, não tem 
nenhum trampo, olha lá a loja lá, vai roubar, infelizmente. (Rafael). 

 

Essa sugestão é um pedido de ajuda e faz uma ligação direta com o 

sentimento do tempo perdido abordado nesta categoria. A medida acaba por ser em 

vão e, para Rafael, de nada adiantou o tempo que ficou privado de liberdade, de 

nada lhe serviram os cursos profissionalizantes, pois os que ele frequentou na 

unidade não serão úteis para a continuidade da vida em liberdade, explica. Ele disse 

assim: 

 

Para mim eu acho que deveria ter mais oportunidade. Nós fazemos cursos 
lá dentro, tem muitos cursos que nós não operamos aqui fora. Poderia ter 
um curso que opera mais aqui fora, um curso que é mais procurado pela 
população, que nem um cabelereiro, bicicletaria é uns cursos que 
geralmente está pegando gente. Agora tem curso que eu tenho em casa 
que para mim não faz diferença, nunca vou trabalhar em uma área dessa 
porque não faz parte de mim. (Rafael). 

 

Padovani e Ristum (2013, p. 181) ponderam que os adolescentes devem 

enxergar horizontes para superar os motivos que os levaram a cometer ato 

infracional, mas que, para isso, os encaminhamentos e os acompanhamentos 

devem estar presentes no atendimento socioeducativo. Segundo as autoras:  

 

Sem perspectivas e sem acompanhamentos eficazes, o retorno à 
criminalidade é o caminho possível para muitos adolescentes egressos do 
sistema socioeducativo, mesmo que este se apresente, aparentemente, 
eficaz durante a internação. 

 

Esses encaminhamentos são citados por alguns pesquisadores consultados 

para este trabalho. Costa (2006) diz que o adolescente privado de liberdade não 

deve somente ser encaminhado, mas também acompanhado pós-medida. Malvasi 

(2011b) comenta sobre a necessidade de acompanhamento, que acaba esbarrando 

nas dificuldades encontradas pelos profissionais que atuam na socioeducação.  
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Faria (2017) também relatou as angústias de jovens egressos e profissionais 

de duas Instituições de privação de liberdade em cidades de estados diferentes. As 

dificuldades são as mesmas, os mesmos preconceitos e estigmas, o que só reforça 

a situação de vulnerabilidade e risco pela qual passam os adolescentes autores de 

ato infracional. 

A pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz apontou essa deficiência nos 

diálogos entre os sistemas fechado e o de meio aberto: 

 

Os profissionais ouvidos também expressaram receio generalizado sobre a 
falta de um olhar sistêmico da rede de atendimento aos adolescentes, 
incluindo o diálogo limitado entre os responsáveis por medidas 
socioeducativas em meio aberto e fechado e as dificuldades de acesso a 
serviços públicos pelos egressos em seus territórios de origem. Os 
entrevistados indicaram a necessidade de um acompanhamento mais direto 
das vulnerabilidades e riscos sociais decorrentes ou agravados pelo período 
de internação. Nesse sentido, vale observar que três entre 10 dos 
adolescentes reincidentes em internação não voltaram à escola após a última 
passagem pela Fundação CASA, devido a dificuldades em se matricular e a 
experiências de discriminação por parte de colegas e professores, entre 
outros fatores. 

 

6.2.3 Categoria: tempo perdido 

 

“O que foi escondido é o que escondeu e o que foi prometido ninguém 
prometeu, nem foi tempo perdido”.  

(Letra da música “Tempo perdido”, de Renato Russo). 

 

Nas entrevistas com os jovens egressos da FCASA de São Vicente, quando 

questionado qual o sentido da internação para eles, ou sobre o que aprendeu, ou o 

que levou como aprendizagem para a vida desse período marcante, o termo tempo 

perdido apareceu de maneira unânime entre os cinco jovens entrevistados. 

A primeira impressão, até mesmo influenciado pelo meio em que trabalho, é a 

de que esse tempo perdido estava atrelado ao período em que os jovens deixaram 

de aproveitar da vida, enquanto estavam privados de liberdade, tais como baile, uso 

de bebidas alcoólicas e outras drogas, mulheres e dinheiro. 

Essa impressão surgiu nas primeiras avaliações das entrevistas, por conta de 

que os jovens disseram que no tempo em que ficaram privados de liberdade 

deixaram de ganhar dinheiro e de aproveitar outras benesses da vida. 

Por outro lado, eles reconheceram que a privação de liberdade foi 

consequência de suas próprias atitudes, como relatado por Bruno:  
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Eu vejo também o tempo que eu perdi lá, com a visão que eu tenho hoje se 
eu tivesse investido em estudo, em inglês, hoje em dia eu poderia estar 
mais bem-sucedido. Não que eu não esteja no caminho certo, mas você 
entende o tempo perdido lá, sem fazer nada, por causa das minhas 
atitudes? 

 

Ao ser perguntado sobre qual a avaliação do tempo em que ficou privado de 

liberdade, Wesley respondeu o seguinte: “Eu acho que foi um tempo perdido, poxa, 

foi bastante perdido. Esses três anos que eu fiquei na Fundação dava para ter feito 

muita coisa”. 

Wesley explica, em seus relatos, que a FCASA poderia ajudá-lo a conquistar 

outros horizontes além daqueles que conhece. Ele fala que ela poderia oferecer 

cursos próximos da realidade dos adolescentes que cumprem MSE. Segundo ele: 

“Eu acho que deveria ter um curso de mais prazo, um curso mais extenso. Porque o 

curso que a gente faz é um curso muito básico, acho que a gente não consegue 

aproveitar quase nada desse curso”. 

Para Lucas, o tempo na internação não o ajudou em nada, pelo contrário, diz 

que trouxe mais revolta, como dito por ele: 

 

Só piorou, por causa que me deixou mais rancoroso eu pensava que o 
tempo que eu estava lá eu estava perdendo dinheiro, eu estava perdendo 
tempo, era um tempo que eu perdia praticamente, eu estava morto-vivo, eu 
estava lá, mas eu estava morto, tinha que esperar sair, mas não me ajudou 
em nada, assim na época para eu levar uma nova vida. 

 

Esse sentimento descrito por Lucas foi, para mim, um choque. Não tinha ideia 

de que a internação causasse tanto rancor e ódio nos adolescentes, pois ele ainda 

disse, que os atendimentos só ajudam enquanto estão na privação de liberdade, 

segundo ele: 

 

Ó, ajuda só se for lá dentro, porque é o momento que você pode conversar 
com alguém que vai te ajudar, porque é muito bom estar com alguém que 
gosta da gente, mas assim, não me ajudou em nada um atendimento 
técnico, psicológico, por causa que quando a pessoa não quer não adianta, 
nada entra na cabeça. 

 

Digo isso pelo fato de ele mesmo, na segunda internação, solicitar que fosse 

cumprir a MSE na unidade de São Vicente. Por outro lado, percebi que ele estava 

querendo dizer é que não era a unidade em si, mas o que a MSE pode oferecer de 
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diferente, algo que possa realmente trazer novos significados para a sua vida. O fato 

de pedir a ida para São Vicente era por que já conhecia o modelo de atendimento e 

os profissionais que lá trabalhavam, enfim, havia sido estabelecido um vínculo. 

Conforme fomos avançando na entrevista, ele foi contando suas diferentes 

experiências, já que conheceu o sistema penitenciário, situação que o fez repensar 

seus atos, mas há, também, a mágoa que carrega da privação de liberdade nos dois 

sistemas, como relatou:  

 

Eu comecei a dar valor para a minha liberdade depois que eu passei para o 
sistema penitenciário, porque só quem passou lá sabe como é que é, 
porque a gente sente na pele, é totalmente diferente do sistema de 
Fundação Casa, lá você é tratado como lixo e creio que tem que ser assim 
desde o adolescente por causa que, a gente dá valor infelizmente quando a 
gente sofre. (Lucas). 

 

Os fatos relatados por ele são fortes e pode-se enxergar como violação de 

direitos. Infelizmente, Lucas conheceu as marcas do sistema penitenciário, que é 

diferente do sistema socioeducativo executado pela FCASA, a começar pelo número 

de pessoas internadas, pela periodicidade de atendimento e pela garantia do 

fornecimento dos itens necessários ao tempo em que ficar privado de liberdade. 

O jovem André teve depois que deixou a internação, o seguinte desejo: 

“reaproveitar o tempo que eu perdi na FCASA, fazer tudo diferente, fazer uma 

família, uma nova vida”. Para ele, o tempo perdido foi por não aproveitar as 

oportunidades que deixou passar, por não fazer a trajetória de sua vida ser diferente 

e não ter que passar pela privação de liberdade. 

 

Ah, porque tempo perdido, assim, por exemplo, teve uma vez que eu 
arrumei um trabalho, depois que eu saí da outra internação, tinha arrumado 
um trabalho, para ganhar R$ 900,00 reais para carregar água, aí eu não 
quis ir. Eu não vou ficar carregando água aí, mó vergonha ficar carregando 
água por 900 reais ainda, mó pouquinho, dá nem para mim e tal, 900 reais 
eu gasto rapidinho pô, falava, né? Aí eu parei para pensar “poxa, mas eu 
fiquei dez meses lá. Se eu ficasse esse tempo trabalhando ganhando 900 
reais, esse tempo todo, eu estava já com um dinheirinho, né? ”. Esse tempo 
perdido se eu estivesse pelo menos trabalhando. Até hoje eu falo isso, se 
eu estivesse trabalhando até hoje por 900 reais por mês estava bom. Hoje 
em dia o que vier para mim está bom. 

 

Esse tempo perdido na FCASA tampouco trouxe para ele novos significados, 

mas deixou as marcas da internação. Costa (2006, p. 65) disse que escolhas e 
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oportunidades traçam o destino das pessoas: “Afinal, o que cada pessoa se torna é 

fruto das oportunidades que teve e das escolhas que fez ao longo da vida”. 

Outro jovem entrevistado, Rafael, também trouxe essa questão do tempo 

perdido. Quando perguntado o que de ruim há na privação de liberdade, disse que 

“O ruim é que você está perdendo tempo lá, de tudo de bom você está perdendo”. 

Para ele, o tempo perdido deveu-se à renúncia de tudo aquilo que ele gostava de 

fazer: 

 

Que nem eu mesmo, eu lá dentro estou perdendo. Se eu gosto de roubar, 
eu estou perdendo, se gosto de roubar, não estou roubando, não estou 
fazendo nada, não estou usando droga, eu estou perdendo tudo, baile. Eu 
estou perdendo tudo o que eu gosto, eu estou perdendo lá dentro. (Rafael). 

 

Segundo os jovens entrevistados, o tempo dentro da internação na FCASA 

serviu para amenizar a defasagem escolar. Conforme abordado na categoria escola. 

Esse foi o espaço que os adolescentes em privação de liberdade, antes mesmo do 

cometimento do ato infracional deixaram de frequentar. 

De acordo com os relatos dos jovens, os estudos passaram a ter importância 

como algo para preencher e dar significado ao tempo perdido. 

Bruno trouxe o seguinte sentido para os estudos durante o período em que 

ficou internado na FCASA de São Vicente: “Esses negócios dos cursos que tem lá, é 

uns negócios interessante, mas ao mesmo tempo não é, porque concorda comigo 

que tem uns cursos que é encheção de saco”. 

Essa questão de considerar o curso uma “encheção de saco” pode estar 

atrelada ao que dizem sobre a discrepância entre os conteúdos oferecidos e a real 

necessidade dos adolescentes em conflito com a lei. 

Wesley disse que: “a única coisa boa que eu consegui tirar de lá de dentro 

foram os estudos que eu voltei a ter um gosto e avancei bastante. E eu avancei 

bastante nas provas que eu fiz de classificação”. 

Já para André, que na infância gostava de frequentar a escola, o importante 

foi resgatar o prazer “de ler”. 

Lucas foi mais crítico, ao dizer que 

 

[...] consegui recuperar os meus estudos na FCASA. Das Fundações Casa 
que eu passei, eles estruturam muito os jovens para poder sair de lá e 
conseguir e levar uma nova vida, até o estudo a gente consegue recuperar, 
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a gente tem cursos profissionalizantes lá, só que não adianta, quando a 
pessoa não quer ela não vai consegui recuperar os estudos na FCASA. 

 

Para Rafael, o período em que esteve internado é bom para aproveitar para 

estudar, pois, de acordo com ele, “está já está lá, é bom investir no seu estudo 

mesmo, né?” 

A importância dos estudos ou da escola é fato reconhecido pelos jovens 

entrevistados, pois quando perguntados quais são os sonhos para o futuro eles são 

unânimes em dizer da importância para a conquista de emprego e por 

consequência, para a melhoria de vida. 

Essa questão da relevância dos estudos como visão de futuro para os 

adolescentes autores de ato infracional é apontada, por pesquisadores como Borba 

(2012), Costa (2006), Cunha e Dazzini (2016), Gallo e Williams (2008), Malvasi 

(2011a), Padovan e Ristum (2013) e Pereira (2016), como credenciais para a 

conquista de emprego e a independência dos pais.  

Como dito por Rafael sobre o tempo perdido: “o ruim é que você está 

perdendo tempo lá fora e tudo que eu gosto estou perdendo lá dentro”, ou seja, 

talvez ele quisesse dizer que o tempo em que ficou privado de liberdade, não 

significou somente a perda daquilo que gostava de fazer, mas que esse período não 

encontrou algo que despertasse interesse.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Tente e não diga que a vitória está perdida, 

se é de batalhas que se vive a vida, tente 

outra vez”. (Trecho da música “Tente outra 

vez”, de Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo 

Motta). 

 

O adolescente autor de ato infracional carrega em sua história de vida, os 

sentimentos e a realidade de exclusão, permeados de preconceitos e por vezes são 

acusados por grande parte da sociedade, de serem os principais culpados pela 

violência urbana. Prova disso é o comentário feito por Vilhena, Zamorra e Rosa 

(2011, p. 28) sobre a diferença entre criança e menor. 

 

Criança é meu filho, os filhos dos amigos, os irmãos, as crianças 
queridas por nós, e que são parecidas conosco. Menor é o ser 
temível que está nas ruas, cometendo crimes contra a ordem pública 
e sendo preso. São predadores, os assaltantes, os viciados e os 
traficantes. 

 

Mesmo depois de 28 anos da publicação do ECA, o termo “menor” ainda é 

utilizado. Até mesmo os jovens entrevistados usaram esse termo para se referirem 

aos adolescentes em cumprimento de MSE. É necessário que a sociedade entenda 

que o adolescente autor de ato infracional é uma pessoa em desenvolvimento e têm 

direitos garantidos por lei. 

É certo que a legislação destinada aos adolescentes autores de ato 

infracional evoluiu nas últimas duas décadas, mas a passos lentos. A publicação do 

Sinase, por exemplo, ocorreu depois de 22 anos da publicação do ECA. 

Na minha experiência profissional, algumas pessoas veem o Estatuto como 

uma lei que visa proteger apenas os adolescentes autores de ato infracional, 

esquecendo-se que a lei garante direitos a todas as crianças e adolescentes, sem 

distinção alguma, mostrando que a população ainda não se apropriou da referida 

legislação. 

Isso repercute nas entrevistas com os profissionais, uma vez que a totalidade 

dos entrevistados deixou claro que a socioeducação não foi um ideal de vida, e sim 

a garantia de estar empregado no serviço público, que traz a segurança da 

estabilidade.  
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Parte desse desconhecimento, pelo que tenho conhecimento e pelas minhas 

práticas profissionais, pode estar atrelado nas próprias instituições de ensino 

superior, que não incorporam a temática do adolescente autor de ato infracional.  

Mesmo depois de 28 da publicação do ECA, as iniciativas de criar 

conhecimento na área são pífias, para ser mais exato, somente duas instituições 

pesquisam o envolvimento de adolescentes em atos infracionais no âmbito da pós-

graduação latu senso e essa temática não faz parte da maioria das graduações dos 

profissionais que se envolvem no sistema da socioeducação, com sorte, compõem 

temáticas em disciplinas eletivas. 

É necessário que as instituições de ensino superior incluam em seus 

currículos, principalmente nos de graduação o tema da socioeducação, pois talvez 

assim, os futuros profissionais tenham contato e possam refletir sobre os 

preconceitos e na elaboração de melhores formas de enfrentamento dessa dada 

realidade, mas esses dados não foram possíveis de serem aprofundados neste 

estudo. 

É preciso trazer à luz a discussão e a compreensão dos motivos que levam os 

adolescentes a cometer ato infracional, mas de maneira profissionalizada e isenta de 

achismos, ampliando a compreensão para esses adolescentes em todas suas 

dimensões, para assim, desmistificar a cultura de que eles são os perturbadores da 

ordem, vigente ainda nos dias atuais. 

Alguns pesquisadores apontam que não há um único fator que possa definir a 

causa do cometimento do ato infracional e sim que se trata de um acontecimento 

multicausais, ou seja, um conjunto de fatores que acaba influenciando o 

envolvimento e que não podem ser vistos de maneira isolada. Entre esses autores 

destacam-se Costa (2006), Malvasi (2011b), Borba (2012) e Volpi (2014). 

O vínculo de confiança necessário para dar consecução a ação educativa 

entre adolescentes que cumprem MSE e os profissionais apareceu neste trabalho, 

mas com mais força no relato dos profissionais. Esperou-se que esse mesmo 

vínculo viessem nas falas dos jovens, mas ocorreu de forma tímida e não explícita, 

quando os jovens se referiram a relação que tinham com o professor de biologia e 

que marcou suas vidas durante o cumprimento da medida. 

Para os profissionais, o vínculo foi considerado um dos elementos de maior 

importância enquanto o adolescente está em cumprimento de MSE. Trata-se de 
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sentimento de confiança, essencial para a qualidade do atendimento socioeducativo, 

como explicado por Freire (2005) e Costa (2006).  

Contudo, para os profissionais que apostam nessa relação, quando acaba a 

medida, os vínculos também deixam de existir, dando início à ruptura do 

atendimento e à ausência de referenciais significativos. O sentimento de abandono 

volta a tona trazendo também, que a MSE não passou apenas de um tempo longe 

de casa e dos amigos, que foi um tempo em vão, um tempo perdido. 

O Sinase estabelece que os atendimentos ocorram através de uma rede 

socioassistencial interligada e com diferentes atores, cujo objetivo é o acesso às 

diferentes políticas públicas para os adolescentes autores de ato infracional. 

Diante da insuficiência de recursos destinados ao fortalecimento da rede de 

atendimento e de proteção, aos adolescentes autores de ato infracional associado a 

burocracia do sistema de justiça, a continuidade do atendimento não acontece. Isso 

ocasiona na maior parte das vezes, novas práticas de ato infracional tendo como 

consequência a reincidência, quer para o sistema socioeducativo, quer para o 

sistema prisional na completude dos 18 anos. 

Os jovens foram unânimes em dizer que ao deixarem a internação, se viram a 

sós, não havendo encaminhamentos e colocação em atividades, que estivessem 

alinhadas a suas necessidades estando novamente à mercê do ilícito, do ilegal e do 

informal (HIRATA; TELLES, 2007). Esses jovens mostraram por meio de suas falas, 

um possível caminho que pode ser seguido, na tentativa de diminuir novas práticas 

de ato infracional.  

Outro aspecto, também muito abordado pelos jovens diz respeito às 

atividades profissionalizantes, que deveriam segundo eles, serem revistas pela 

FCASA, de maneira a apresentarem mais sentidos sobre o cumprimento da MSE e 

não apenas tratar-se de um momento fora do convívio familiar e comunitário. Da 

forma como se apresenta, corre o risco de ter o mesmo sentido que a escola para os 

jovens, isto é, nenhum, ou nas palavras dos jovens “de nada serviu” os cursos 

realizados durante o cumprimento da medida. 

Ainda assim, a escola aparece como potencial de fator protetivo para a vida 

dos jovens e quiçá transformador das trajetórias juvenis. Ficou claro na fala dos 

jovens, que o abandono escolar e o envolvimento em atos infracionais estão 

intimamente interligados. Contudo, a escola, sozinha, não é capaz de resolver a 

complexidade das demandas que atravessam a vivência do ato infracional; de fato 
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fazem-se necessárias uma rede de proteção atuante – envolvendo, além da escola, 

a área de assistência social, de saúde, os conselhos municipais – e uma mudança 

cultural em toda a sociedade para que se torne ela mesma protetiva à situação.  

Para articular os diferentes atores envolvidos na saída do adolescente da 

MSE seria interessante haver uma pactuação de uma ligação entre a privação de 

liberdade e a rede de proteção, com a criação de estratégias de atendimento 

simultâneas, ou seja, tanto o meio fechado quanto a rede devem participar da 

construção do Plano Individual de Atendimento (PIA), estabelecendo a principal 

meta da privação de liberdade, que é a própria liberdade. 

Essa ligação deve iniciar-se no momento da entrada do adolescente na 

unidade de privação de liberdade e os atendimentos dos diferentes atores devem 

contemplar não só o adolescente, mas também a família, inserindo ambos na rede 

de atendimento, já que as unidades de internação buscam a (re) inserção social, 

comunitária e familiar dos adolescentes em privação de liberdade. 

Somente assim podemos realizar um atendimento socioeducativo 

verdadeiramente presente, atuante, com atividades e encaminhamentos possíveis 

de serem executados. Esse é o grande desafio das unidades de privação de 

liberdade e não mais a preocupação com a reincidência, que é o resultado da 

ausência da continuidade do atendimento pós-internação e da falta de 

oportunidades. 

Desse modo, é preciso que os profissionais entendam e reflitam sobre a 

situação para que os adolescentes e seus familiares se sintam acolhidos nessa 

rede, se sintam parte dela e conquistem seus sonhos, já que o sentido real da 

palavra escolha não faz parte de suas realidades. 

Este trabalho visa realizar uma reflexão, para ajudar na compreensão da 

forma com que os adolescentes percebem os sentidos dos atendimentos em MSE 

de privação de liberdade e ao mesmo tempo, como os profissionais entendem suas 

práticas como educadores e cuidadores do adolescente autor de ato infracional.  

O objetivo foi enriquecer a discussão sobre a atuação das equipes no 

atendimento à adolescentes autores de ato infracional, mas o assunto, ainda requer 

outros estudos, que tenham como objetivo auxiliar os profissionais a aprimorarem 

suas práticas no atendimento socioeducativo.   
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PROFISSIONAIS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

TERMO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS. 

 

Convidamos o (a) senhor (a) para participar da Pesquisa “O trabalho em 

equipe no atendimento a adolescentes privados de liberdade", sob a 

responsabilidade do pesquisador Luiz Carlos Ribeiro, aluno do Programa de 

Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) – Campus baixada Santista, sob orientação da Prof.ª Dr.ª 

Patrícia Leme de Oliveira Borba, a qual pretende que este estudo possa auxiliar 

outros profissionais de diferentes modalidades de medida socioeducativa a 

desenvolverem estratégias de trabalho no atendimento aos adolescentes autores de 

ato infracional, pautados na promoção de direitos, visando sua permanência no meio 

social. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista individual, 

que será gravada em áudio para auxiliar nos registros dos dados. Posteriormente, a 

entrevista será transcrita integralmente para análise. Seu nome e qualquer outro 

dado que possam identificá-lo será retirado. A transcrição dos áudios da entrevista é 

para uso exclusivo da pesquisa e o pesquisador se compromete a garantir o sigilo 

das informações. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas 

sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

O local de realização da entrevista será no local de trabalho (Rodovia SP 055 

- KM 66,5 – Samaritá – São Vicente/SP), com duração em média de 1h (uma hora) e 

caso ocorra alguma despesa para seu deslocamento, será de responsabilidade do 

pesquisador. Não há riscos decorrentes de sua participação nesta pesquisa, 

entretanto, se algumas questões lhe causarem algum desconforto, ficará ao seu 

critério recusar-se a respondê-las. Se o (a) senhor (a) aceitar participar, estará 

contribuindo para o aperfeiçoamento e/ou aprimoramento no atendimento de jovens 

privados de liberdade no estado de São Paulo. 

Sua participação é voluntária e não será remunerado para a realização desta. 

Em qualquer fase da realização da pesquisa o (a) senhor (a) terá o direito de ser 

informado sobre os resultados dos dados coletados em qualquer etapa do estudo.  

Se depois de consentir em participar o (a) senhor (a) desistir de continuar, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento, seja antes ou depois da 

coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O 

senhor não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

Para qualquer outra informação, o (a) senhor (a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador no endereço Rodovia SP 055 – Km 66,5 – Samaritá – São Vicente/SP, 

pelo telefone (13) 3325-3826 – e-mail lcari1968@gmail.com. A orientadora Prof.ª 

mailto:lcari1968@gmail.com
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Dr.ª Patrícia Leme de Oliveira Borba pode ser encontrada no endereço localizado à 

Rua Silva Jardim, 136, sala 226, Vila Mathias – Santos/SP (13) 3229-0131; e-mail 

patricia.borba@unifesp.br ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) em Seres Humanos da UNIFESP, na rua Botucatu, 572 – 1º andar – 

conjunto 14 – Vila Clementino – São Paulo/SP  – telefone (11) 5571-1062 ou (11) 

5539-7162 – e-mail: secretaria.cepunifesp@gmail.com. 

 

Consentimento Pós-Informação: 

Eu, __________________________________________________________, 

certifico que li o texto de consentimento, como também fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração e entendi a 

explicação. Por isso, concordo em participar do estudo “O trabalho em equipe no 

atendimento a adolescentes privados de liberdade", sabendo que não serei 

remunerado, que posso solicitar esclarecimentos a qualquer momento, que posso 

sair quando quiser e a qualquer etapa do estudo terei acesso ao pesquisador para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas e das garantias de proteção à minha 

identidade. Este documento é emitido em duas vias, que serão ambas assinadas por 

mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

Nome do participante: _______________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta pessoa 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Luiz Carlos Ribeiro 

 

Local, ___ de _______________de_______. 

mailto:secretaria.cepunifesp@gmail.com
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – JOVENS 

EGRESSOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

TERMO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COM OS JOVENS. 

 

Convidamos o senhor para participar da Pesquisa “O trabalho em equipe no 

atendimento a adolescentes privados de liberdade", sob a responsabilidade do 

pesquisador Luiz Carlos Ribeiro, aluno do Programa de Mestrado Profissional 

Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – 

Campus baixada Santista, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Patrícia Leme de Oliveira 

Borba, a qual pretende que este estudo possa auxiliar outros profissionais de 

diferentes modalidades de medida socioeducativa a desenvolverem estratégias de 

trabalho no atendimento aos adolescentes autores de ato infracional, pautados na 

promoção de direitos, visando sua permanência no meio social. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista individual, 

que será gravada em áudio para auxiliar nos registros dos dados. Posteriormente, a 

entrevista será transcrita integralmente para análise. Seu nome e qualquer outro 

dado que possam identificá-lo será retirado. A transcrição dos áudios da entrevista é 

para uso exclusivo da pesquisa e o pesquisador se compromete a garantir o sigilo 

das informações. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas 

sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

O local de realização da entrevista será de sua escolha, com duração média 

de 1h30min (uma hora e trinta minutos) e, caso ocorra alguma despesa para seu 

deslocamento, será de responsabilidade do pesquisador. Os riscos decorrentes de 

sua participação na pesquisa são decorrentes das inquietações que podem surgir 

durante a entrevista em recordar do período que ficou privado de liberdade ou de 

expor alguma informação que possa lhe identificar. Entretanto, se algumas questões 

lhe causarem algum desconforto, ficará ao seu critério recusar-se a respondê-las. Se 

o senhor aceitar participar, estará contribuindo para o aperfeiçoamento e/ou 

aprimoramento no atendimento de jovens privados de liberdade no estado de São 

Paulo. 

Sua participação é voluntária e não será remunerado para a realização desta. 

Em qualquer fase de realização da pesquisa o senhor terá o direito de ser informado 

sobre os resultados dos dados coletados em qualquer etapa do estudo.  

Se depois de consentir em sua participação o senhor desistir de continuar, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem 

nenhum prejuízo a sua pessoa. O senhor não terá nenhuma despesa e também não 

receberá nenhuma remuneração. Para qualquer outra informação, o senhor poderá 

entrar em contato com o pesquisador no endereço Rodovia SP 055 – Km 66,5 – 
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Samaritá – São Vicente/SP, pelo telefone (13) 3325-3826 – e-mail 

lcari1968@gmail.com. A orientadora Prof.ª Dr.ª Patrícia Leme de Oliveira Borba, 

pode ser encontrada no endereço à Rua Silva Jardim, 136, sala 226, Vila Mathias – 

Santos/SP; telefone (13) 3229-0131; e-mail patricia.borba@unifesp.br ou poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos da 

UNIFESP, na rua Botucatu, 572 – 1º andar – conjunto 14 – Vila Clementino – São 

Paulo/SP  – telefone (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162 – e-mail: 

secretaria.cepunifesp@gmail.com 

 

Consentimento Pós-Informação: 

Eu, __________________________________________________________, 

certifico que li ou me foi lido o texto de consentimento, como também fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração e 

entendi a explicação. Por isso, concordo em participar do estudo “O trabalho em 

equipe no atendimento a adolescentes privados de liberdade", sabendo que não 

serei remunerado, que posso solicitar esclarecimentos a qualquer momento, que 

posso sair quando quiser e a qualquer etapa do estudo terei acesso ao pesquisador 

para esclarecimentos de eventuais dúvidas e das garantias de proteção à minha 

identidade. Este documento é emitido em duas vias, que serão ambas assinadas por 

mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

Nome do participante: _______________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta pessoa 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Luiz Carlos Ribeiro 

 

____________________, ___ de _______________de_______. 

mailto:lcari1968@gmail.com
mailto:secretaria.cepunifesp@gmail.com
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ANEXO C – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 



127 

 

 



128 

 

ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE COM OS 

PROFISSIONAIS 

 

Nome       Idade:      

 

 Tempo de trabalho na Fundação CASA. 

 Conte como foi seu processo formativo até chegar à Fundação Casa. 

 O que o/a levou a trabalhar com adolescentes infratores na Fundação CASA? 

Isso era um ideal de vida ou não? 

 Descreva seu processo de trabalho em relação aos jovens. 

 Como você avalia o seu trabalho em relação à interferência ou não na vida dos 

adolescentes? 

 Como é o processo educativo dos adolescentes internados? 

 A infraestrutura da unidade oferece condições para o desenvolvimento do seu 

trabalho? 

 Quais suas sugestões você apontaria para melhorar o atendimento? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS 

JOVENS EGRESSOS 

 

DADOS PESSOAIS 

 – Aqueles que se quer compartilhar e como: 

Nome:                                                                       Idade:                    Sexo: 

As condições de vida e moradia: 

 Onde nasceu, onde e com quem viveu/vive. 

 Bairro e comunidade onde vive. 

 

DO PERCURSO DE VIDA 

- Família: 

 Estrutura e relações familiares (quem considera sua família, como se 

relaciona); 

 Situação econômica da família e/ou responsáveis;  

 Valores/questões pessoais e familiares. 

- Amigos 

- Escola 

- Família e Escola: incentivo, acompanhamento, relação/ações 

- Amigos e Escola 

- Outras atividades (lazer, esportes, projetos sociais, igreja, rua...) 

 

O ATO INFRACIONAL E O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

- Sobre o Ato Infracional em si:  

 Com que idade ocorreu a primeira prática do ato infracional? Em qual idade 

foi apreendido? 

 Experiência/Vivências com a polícia;  

 Experiência/Vivências de violência relacionadas; 

 Sobre sua avaliação – o que o levou à prática do ato infracional/ havia relação 

com o uso de drogas? 

 Reações/Ações da família e dos amigos. 

- Em relação à Medida Socioeducativa atribuída: 

 Qual foi? Por quanto tempo? 
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 Como foi cumprida? O que fazia? Do que gostava e não gostava? 

Frequentava? 

 Quando foi internado na Fundação CASA. 

 Como foi ficar internado na Fundação CASA. 

 Do que gostava e não gostava? 

 Relação com os funcionários. 

 Relação com os professores.  

 Há algum funcionário ou funcionária que serviu de referência para você? Se 

sim, por quê? 

 Atualmente, como você avalia o trabalho das equipes da Fundação CASA? 

 Diferenças entre Fundações Casa, explicitar.  

 Qual a sua sugestão de como deveria ser o atendimento a adolescentes 

infratores? 

 

DEPOIS DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 Depois que foi desinternado, praticou outros delitos? Se sim, o que o levou a 

cometer outro delito; 

 Houve continuidade no processo educativo formal? Razões. 

 Relação com a família, com os amigos e com o bairro. 

 Conseguiu emprego formal ou mesmo na informalidade? 

 Tem esposa e/ou companheira e filhos? 

 Quais são os planos para o futuro? 

 

Qual a sua avaliação sobre o tempo em que cumpriu medida de internação e como 

essa experiência interferiu/interfere na sua vida. 

Gostaria de falar algo que não foi contemplado, ou que seja importante para você? 


