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RESUMO  

 

O objetivo desta dissertação é aprofundar os conhecimentos na área da educação e jovens 

inseridos na medida socioeducativa de semiliberdade das Divisões Regionais Metropolitanas 

Leste, Oeste e Norte sob a responsabilidade da Fundação Centro de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA/SP, vinculada à Secretaria de Justiça e 

Defesa da Cidadania, do Governo do Estado de São Paulo-SP, abarcando a faixa etária de 17 

a 18 anos, matriculados na escola da rede pública de ensino estadual e municipal na cidade de 

São Paulo-SP no ensino fundamental e médio. Para viabilizar a discussão pretendida, 

realizamos a revisão bibliográfica sobre o tema, destacando os estudos de Passetti (1985), 

Zaluar (1992), Priore (1996), Abramo (1997), Volpi (1997 e 1998), Brandão (1997), Bazílio, 

Earp, Noronha (1998), Freire (2000 e 2005), Marcílio (2001), Boris (2003), Spganol (2005), 

Sposato (2006), Fonseca (2007), Castro (2009), Junqueira (2009), Castilho (2010), Malvasi 

(2012), bem como a análise de documentos institucionais, Caderno de Gestão das Medidas 

Socioeducativas Meio Aberto (2006), Caderno de Diretrizes para a Implantação da Medida 

Socioeducativa de Semiliberdade (2006 e 2008) e entrevistas realizadas nos Centros de 

Atendimento de Semiliberdade Alvorada, Araré, Caetanos e Jacirendi, totalizando quatro 

jovens e duas jovens do Centro de Atendimento Azaléia. O estudo realizado permitiu 

caracterizar a identidade do jovem autor de ato infracional, protagonista do cenário escolar, 

desempenhando papeis significativos da compreensão da realidade educativa em seus 

aspectos institucionais, culturais e sociais.  

 

Palavras-chave – Educação, Juventude, Fundação CASA-SP, Medida Socioeducativa de 

Semiliberdade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to deepen the knowledge in the area of education and 

youth placed in semiliberty socio educational measure in the Metropolitan Regional Divisions 

of East, West and North under the responsibility of the Foundation Center for Socio-

Educational Care for Adolescents - CASA/SP Foundation , linked to the Department of 

Justice and Defense of Citizenship, State Government of São Paulo - SP, embracing the 

average age group 17-18 years and enrolled in public state and municipal elementary school 

in the city of São Paulo - SP. To facilitate the intended discussion, we conducted a literature 

review on the subject, highlighting studies of Passetti (1985), Zaluar (1992), Priore (1996), 

Abramo (1997), Volpi (1997 and 1998), Brandão (1997), Bazilio, Earp, Noronha (1998), 

Freire (2000 and 2005), Marcílio (2001), Boris (2003), Spganol (2005), Sposato (2006), 

Fonseca (2007), Castro (2009), Junqueira (2009), Castilho (2010), Malvasi (2012). There was 

as well an analysis of institutional documents, Caderno de Gestão das Medidas 

Socioeducativas Meio Aberto (2006), - notebook Management of Socio-Educational measures 

Half Open (2006) – and Caderno de Diretrizes para a Implantação da Medida Socioeducativa 

de Semiliberdade (2006 e 2008), - Note Guidelines for the Implementation Measure of Socio 

Free range (2006 and 2008) - and interviews in Service Centers of Dawn Free range, 

Alvorada, Arare, Caetanos and Jacirendi , totaling four young men and two young Call Center 

Azalea . The study allowed us to characterize the identity of the young author of offense,  

protagonist of the school setting, playing significant roles in understanding the educational 

reality in its institutional, cultural and social aspects . 

 

Keywords - Education, Youth, CASA- SP Foundation, Socio Educational Measure 

Semiliberty. 
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APRESENTAÇÃO 

A partir do ano de 1984, após ser aprovada no processo seletivo da Fundação Estadual 

do Bem-Estar do Menor - FEBEM
1
 na cidade de São Paulo, e durante onze anos, realizou-se 

trabalho com crianças carentes e abandonadas de zero a sete anos e posteriormente com 

adolescentes autores de ato infracional, no cargo de gestão da coordenação pedagógica, nas 

medidas socioeducativas de internação (artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

semiliberdade (artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Atualmente, na 

Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente do Estado de São Paulo - 

Fundação CASA-SP, trabalho como formadora/docente na Escola para Formação e 

Capacitação Profissional, atuando na formação de gestores e servidores de carreira dos 

Centros de Atendimento Socioeducativo. 

Na Fundação CASA-SP, nestes trinta anos, foram desenvolvidos diversos projetos 

pedagógicos: alfabetização, dinâmicas de grupo, grupo de estudos, espiritualidade, orientação 

educacional, escolarização, educação profissional, cultura, esporte e lazer. As atribuições 

profissionais perpassaram como encarregada de área técnica e coordenação pedagógica.  

 No que tange à experiência profissional, entre vários projetos, trabalhos e 

atendimentos socioeducativos, destacamos a atuação junto aos adolescentes em medida de 

semiliberdade (artigo 122 do ECA) por oito anos, na coordenação pedagógica. A ênfase do 

programa de semiliberdade consiste na participação em atividades na comunidade, ou seja, 

escolarização, educação profissional, cultural e esportiva e no trabalho.  

Dada à característica da medida de semiliberdade, a agenda pedagógica era 

monitorada junto às parcerias em que os adolescentes estavam matriculados. Para tanto, os 

acompanhamentos eram realizados diariamente, principalmente com as escolas em que os 

jovens estavam matriculados, que forneceram subsídios sobre o relacionamento da escola 

versus alunos em cumprimento da medida.  

No ano de 2011, com a aprovação no processo seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Educação, da Universidade Nove de Julho, e a partir de 2012, sob a orientação 

                                                           
1
 A FEBEM foi criada pela Lei Estadual nº 185, de 12 de dezembro de 1974 e é o órgão responsável pela 

execução das medidas socioeducativas no Estado de São Paulo. A Lei Estadual nº 12.469, de 22 de dezembro de 

2006, altera a denominação da instituição de Fundação Estadual do Bem Estar do Menor para Fundação Centro 

de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - CASA – SP, vinculada à Secretaria de Justiça e Defesa da 

Cidadania. 
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do Prof. Dr. Carlos Bauer, surgiu a oportunidade de iniciar o Mestrado em Educação, na linha 

de Práticas Educacionais, para realizar pesquisa sobre a educação e jovens em medida 

socioeducativa de semiliberdade: um desafio ao educador no cotidiano educacional na cidade 

de São Paulo. 

Ao longo dos anos, estive presente no cotidiano escolar dos jovens, convivendo com 

muitas histórias, dificuldades e desafios, pois isso implicava em conflitos de aceitação para 

frequentar as aulas.  

Por isso, ao retornar aos estudos percebi que havia a possibilidade de realizar uma 

pesquisa de aprofundamento teórico sobre a minha experiência profissional ao acompanhar os 

jovens na medida socioeducativa de semiliberdade matriculados na rede pública de ensino. E, 

assim para a construção de novos conhecimentos, impulsionou-me a realizar o mestrado em 

educação.  

Para realizar o estudo sobre os jovens em medida socioeducativa de semiliberdade e 

sua relação com a educação, com base na Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, 

buscamos a Aprovação e Autorização da Pesquisa na Fundação CASA-SP, culminando com a 

assinatura do Termo de Responsabilidade Nº 03/2013; Juíza do Departamento de Execuções 

da Infância e da Juventude – DEIJ-SP e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Nove de Julho – UNINOVE-SP.    

Por todo o país, milhões de alunos estão matriculados nas escolas de educação básica. 

Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, 

apresentados no Censo Escolar da Educação Básica, no ano base de 2011, mostram que nas 

regiões metropolitanas de todo território nacional, estão matriculados 50.972.619 alunos, 

sendo 43.053.942 (84,5%) em escolas públicas e 7.918.677 (15,5%) em escolas da rede 

privadas.  

Por meio de dados estatísticos do Inep, percebemos um percentual significativo de 

alunos matriculados, num país com tantos contrastes de classes economicamente fragilizadas. 

Consideramos que a questão apontada também está intimamente ligada ao público jovem, 

suas relações com a violência e outras situações de risco e, por conseguinte, impulsionadoras 

das aflições políticas e sociais.  

Quanto aos esforços na formulação de políticas públicas que possam dirimir ou 

mesmo se comprometer com o avanço do bem estar social e com a construção dos direitos do 
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cidadão, esteja ele onde estiver, percebemos ações insuficientes e ineficazes diante da 

crueldade que assola segmentos inteiros da juventude no Brasil. 

 Cabe ressaltar que dentre os estudos sobre os jovens do Brasil, subsídios provenientes 

dos mapas da violência apontam aspectos relevantes de sensibilização e divulgação de dados à 

sociedade, referente às situações de risco dos jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 24 

anos, sendo este o grupo que se encontra matriculado na escola (WAISELFISZ, 1998, p. 14). 

Diante das inquietações observadas na sociedade juvenil, compreender o cotidiano 

destes sujeitos sociais, conhecer suas angústias, registrar seus pensamentos, ouvir suas vozes 

e propostas sobre como é o mundo e a própria escola, representa uma parte da pesquisa que 

envolve os adolescentes inseridos no programa da semiliberdade.  

 Talvez, dessa forma, escrevendo esta história do presente a contrapelo, pensando o 

mundo pelo seu avesso, refletindo sobre a banalização dessas vidas “sem saída”, arriscadas e 

submersas pelos insípidos indicadores e impessoais índices de violência, possamos contribuir 

com o resgate desse “inferno” social ao qual se submeteu uma parcela considerável dos 

jovens brasileiros. Sobretudo, aqueles que experimentam diuturnamente relações econômicas 

precárias e relações culturais desfavoráveis, famílias com problemas, ou inexistentes, trazendo 

à tona possibilidades de caminhos e horizontes que possam ocasionar sentido e significado ao 

seu existir social.  

Diante disto, estes personagens juvenis inseridos na medida socioeducativa de 

semiliberdade
2
 da Fundação CASA-SP, matriculados nas escolas da rede pública estadual e 

municipal são fatores que nos interessaram com a presente pesquisa.   

 

 

 

                                                           
2
 Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o inicio, ou como forma de transição para 

meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os mundos da criança, do jovem e do adulto 

são partes de um mesmo mundo [...] como 

podemos pensar a diferença entre eles, se 

desde que nascemos convivemos com [...] 

família [...] amigos [...] parentes, professores 

e escolas, chefes, patrões [...]? 

Edson Passetti 

 

 

Existem determinados problemas que frequentemente surgem no cotidiano escolar de 

uma parcela considerável da juventude, especialmente aqueles enfrentados pelos educadores 

que atuam diretamente com os alunos em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade que estudam na escola pública de ensino. A presente pesquisa propõe uma 

reflexão crítica sobre os acontecimentos que estabelecem nestas relações.  

É preciso salientar que estamos pensando a escola pública e seus protagonistas, os 

jovens e educadores neste cenário social. Por ser um tema significativo no âmbito do 

planejamento e ações das políticas públicas, visam promover discussões sobre a saúde, 

educação e a perspectiva de trabalho no universo dos cidadãos em vulnerabilidade familiar, 

econômica, política e educacional.  

Nos oito anos atuando com jovens do sexo masculino em medida socioeducativa de 

semiliberdade, acompanhando suas atividades pedagógicas, definidas nos artigos 227 da 

Constituição Federal de 1988
3
 e também no 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA 

de 1990
4
, nos deparamos com muitos dissabores experimentados pelos adolescentes e 

profissionais das escolas. 

                                                           
3 Art.227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
4 Art.4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

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

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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Para atender às inquietações e vivências no atendimento socioeducativo de 

semiliberdade, com viés na cotidianidade das relações com a escola, buscamos, por meio de 

embasamento teórico e metodológico, reflexões a partir de documentos bibliográficos, 

normativas (nacionais e internacionais) e relatos dos jovens, compreender a “escola e seus 

protagonistas”. Algumas temáticas nos interessam para dialogarmos sobre a convivência 

familiar e comunitária, o jovem no cenário escolar e as experiências pessoais e afetivas.  

 Ao localizar elementos históricos, políticos, culturais, além das "razões sociais" que 

produzem esse fenômeno social, autor de ato infracional, são alguns dos desafios para os 

pesquisadores educacionais na atualidade, que têm como tarefa desmistificar a faceta de 

jovens malvados e violentos, desajustados e desalmados no contraponto do direito à educação.  

Por tal motivo, no bojo de toda essa discussão, devemos considerar na construção de 

nosso trabalho alguns questionamentos: Quem são eles, esses jovens autores de atos 

infracionais? Como eles se comportam na cotidianidade e o que fazem? Onde eles estão? 

Qual é a sua opinião sobre o universo escolar? Quais os desafios apontados pela escola? Essas 

são algumas das questões que queremos responder com esta pesquisa, que tem como título a 

Educação e jovens em medida socioeducativa de semiliberdade: um desafio ao educador no 

cotidiano educacional na cidade de São Paulo.  

De acordo com que se propõe neste estudo, a entrevista com seis jovens, duas meninas 

e quatro meninos, entre 15 a 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade, ocorreram a partir da autorização da Fundação CASA-SP e do Departamento 

de Execuções da Infância e da Juventude – DEIJ. 

 Em reunião com os gestores dos Centros de Atendimento de Semiliberdade, Azaléia 

(DRM II - Leste 1), Araré e Jacirendi (DRM IV), Alvorada e Caetanos (DRM V) da Fundação 

CASA-SP, apresentamos o projeto de pesquisa e a elaboração das datas para entrevistas, 

levando em consideração a agenda pedagógica dos jovens. 

A nossa pesquisa, envolvendo a educação e medidas socioeducativas, no século XXI, 

tem suscitado no espaço acadêmico diversos estudos para compreender o cotidiano escolar da 

juventude. Acreditamos que pesquisar a trajetória dos jovens inseridos em medida 

socioeducativa de semiliberdade poderá contribuir par o entendimento dos desafios 

enfrentados pelos educadores da escola pública na cidade de São Paulo. 
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Este trabalho objetivou verificar, por meio dos sujeitos sociais, se as políticas públicas 

estão atingindo os seus anseios no cenário escolar e investigar a cotidianidade do autor de ato 

infracional, em cumprimento do artigo 120
5
 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 

A nossa hipótese perpassa as questões acerca do modelo executado na rede pública 

estadual na cidade de são Paulo, verificando se o mesmo carece de condições para responder 

às necessidades e expectativas dos sujeitos que estão envolvidos diretamente no cotidiano 

escolar, considerando a possibilidade de ampliação da visão sobre a relação desses com a 

cultura escolar, uma vez que esta está diretamente relacionada com suas condições materiais 

de existência.  

As entrevistas realizadas com os jovens e as jovens nos Centros de Atendimento de 

Semiliberdade demonstraram uma perspectiva crítica em relação à escola, ressaltando a 

importância de se estabelecer uma interlocução com os professores, para além dos conteúdos 

curriculares.  

Acreditamos que seja fundamental o diálogo das duas instituições, para viabilizar, um 

programa educativo aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa, possibilitando a 

sua integração no sistema educacional, buscando adequar a escolaridade versus idade.  

A história, emoções, tristezas, alegrias foram compartilhadas na voz destes 

protagonistas, e assim, nos impulsionam para novas investigações a partir dos registros de 

suas falas.  E tudo isso está presente nas palavras dos entrevistados: os sentimentos e 

vivências com a família, comunidade, a escola, experiências pessoais e afetivas, abordadas 

nesta dissertação. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinada desde o inicio, ou como forma de transição para o 

meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.§ 1º 

São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos 

existentes na comunidade. § 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as 

disposições relativas à internação. 
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METODOLOGIA 

 Optamos por desenvolver a metodologia de pesquisa nos marcos de uma abordagem 

qualitativa, fundamentada no método do materialismo histórico dialético. A pesquisa 

qualitativa envolveu a obtenção de dados descritivos, analíticos obtidos no contato direto do 

pesquisador com a realidade estudada, enfatizando os depoimentos dos sujeitos sociais.  

O método dialético, entre outras coisas, nos objetiva interpretar a realidade com 

enfoque na totalidade dos processos que a regem e no reconhecimento da existência do 

princípio de contradição desses fenômenos. Por isso, está muito ligado ao tema proposto para 

a presente pesquisa sobre a educação de jovens, assunto, reconhecidamente, povoado de 

contradições em nossa realidade histórica e social. 

A orientação teórica e metodológica da pesquisa abarcou a produção do conhecimento 

com o desenvolvimento das seguintes etapas: a) o conhecimento in loco ou vivo do objeto ou 

fenômeno estudado, traduzindo ao seu leitor as sensações, as percepções e a visão do 

pesquisador; b) a análise dos dados ou fontes obtidas, penetrando na dimensão abstrata dos 

mesmos (ou seja, conceituando, com categorias de análise, o objeto estudado e não apenas 

narrando suas observações).  

A pesquisa pressupôs a identificação de uma massa de dados oficiais produzidos pela 

Fundação CASA-SP, Inep e outros organismos estatais preocupados em granjear informações 

sobre a estruturação, desenvolvimento e atualidade das regiões metropolitanas, além do 

levantamento de fontes bibliográficas constituídas de obras que se referenciam direta ou 

indiretamente ao estudo realizado sobre os jovens educandos mergulhados num cenário de 

grande vulnerabilidade social. 

A construção desta pesquisa exigiu ainda a realização de entrevistas semiestruturadas
6
 

com os personagens que aqui nos interessam. As entrevistas foram gravadas, com a 

autorização dos participantes
7
, sendo o teor das mesmas, posteriormente, também mediante 

autorização dos entrevistados, transcritas na íntegra, no apêndice desta dissertação, 

respeitando as características e singularidades linguísticas de cada um dos entrevistados.  

Lüdke e André (1986) observam que a entrevista representa um dos instrumentos 

básicos para a coleta de dados, dentro da perspectiva qualitativa aqui adotada; 

simultaneamente, cria uma relação de interação, havendo uma atmosfera de influência 

                                                           
6
 Roteiro para entrevista (Anexo 2). 

7
 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 20). 
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recíproca entre quem pergunta e quem responde, e permite captar de modo imediato e 

corrente o teor e a substância da informação desejada, mais do que isso, transformando as 

entrevistas em verdadeiros depoimentos e concedendo aos sujeitos da pesquisa a sua devida 

importância histórica e social. 

 Esse trabalho contempla três capítulos: 

No capítulo 1, intitulado “Breve Histórico da Política Estadual de Atendimento aos 

Jovens em Conflito com a Lei”, dialogaremos com os pesquisadores que retratam o panorama 

socio-histórico do cotidiano dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Trataremos sobre os autores de atos infracionais na medida socioeducativa de semiliberdade, 

atendidos pela antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor – FEBEM/SP, hoje Centro 

de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA/SP.  

O capítulo 2 tem por título “Desafios e perspectivas: Medida Socioeducativa, 

Juventudes e Educação”. Neste tópico discutiremos a cultura escolar, a influência do capital 

cultural-escolar, as histórias de vida e projeção de futuro, análise do cotidiano dessa 

população e sua relação com a escola, retrato das meninas-adolescentes e práticas de 

socioeducação. 

O Capítulo 3 intitula-se “A Educação Escolar no cotidiano dos Protagonistas: espaço 

de inclusão ou exclusão?”.  A partir das vozes dos sujeitos dos sexos feminino e masculino 

das escolas estaduais da região metropolitana de São Paulo em medida de semiliberdade, 

dialogaremos sobre a convivência familiar e comunitária, o cenário escolar, as experiências 

pessoais e afetivas. Apresentaremos o histórico do perfil dos Centros de Atendimento e sua 

localização. Analisaremos os indicadores qualitativos, educacionais, institucionais e sociais. 
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CAPÍTULO 1 - BREVE HISTÓRICO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ATENDIMENTO 

AOS JOVENS EM CONFLITO COM A LEI 

 

1.1. Com o olhar no passado para compreender o presente no contexto do atendimento 

aos “menores” (período de 1902 a 1988) 

 

Em um panorama social, na passagem do século XIX para o XX, já existiam no Brasil 

instituições que atuavam na tutela e reeducação de menores em regime de internação, com 

viés na questão do trabalho, considerando esta uma maneira de recuperá-los para a sociedade. 

Na cidade de São Paulo, o Instituto Disciplinar, conhecido como Instituto Disciplinar do 

Tatuapé, criado em 1902, na região do bairro do Belém, recebia crianças e adolescentes que 

haviam cometido pequenos delitos ou aqueles que perambulavam pelas ruas. A lei estadual nº 

844, veio regulamentar o Instituto Disciplinar em 03 de dezembro de 1902, sancionando o 

decreto estadual nº 1079, subordinado à Secretaria de Estado do Interior e da Justiça. No ano 

de 1903, tiveram início as atividades do instituto, com viés no sistema jurídico, assistencial e 

policial do governo do Estado, na cidade de São Paulo. O Instituto seguia o Código Penal de 

1890, indicador das faixas etárias, a inimputabilidade e os procedimentos para aqueles que 

transgrediam a lei (FONSECA, 2007). 

Desta maneira, no período do Instituto Disciplinar constituído em 1903, ainda tem-se 

como parâmetro o Código Penal de 1890, Decreto N. 847 de 11 de outubro de 1890. Este 

código era também direcionado àqueles considerados “abandonados e delinquentes”, 

situações estas entendidas como irregulares e passíveis de intervenção jurídica. Em seu artigo 

30, apresenta as orientações de encaminhamento aos menores: 

 

Art. 30. Os maiores de 9 annos e menores de 14, que tiverem obrado com 

discernimento, serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares 

industriaes, pelo tempo que o juiz parecer, com tanto que o recolhimento 

não exceda á idade de 17 annos
8
. 

 

                                                           
8
 Site consultado: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=847&tipo_norma=DEC&data=18901011&lin

k=s. Acesso em 20/09/2013. 

 

 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=847&tipo_norma=DEC&data=18901011&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=847&tipo_norma=DEC&data=18901011&link=s
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Fonseca (2007, p.116) expressa que o Instituto Disciplinar iria atender à população 

denominada como “pequenos mendigos”, “vadios”, “delinquentes e viciosos” e “gatunos”, 

com supervisão do aparato policial e judiciário. Portanto, o trabalho realizado com os 

“menores” objetivava a recuperação para que pudessem ser devolvidos recuperados à 

sociedade. 

Como podemos perceber, a finalidade principal consistia no processo de internação 

dos menores sob a tutela do Estado e na recuperação pela disciplina cotidiana e aplicação do 

trabalho, como maneira de coibir a criminalidade.  

Em atenção a esta problemática, o Brasil apresenta um documento legal, o Código de 

Menores de 1927
9
, conhecido como Código Mello Mattos. A concepção de assistência legal 

aos “menores” reconhecia a importância da intervenção de um juiz, e em seu artigo 1º 

descreve as medidas de assistência e proteção ao menor de 18 anos abandonado e delinquente, 

destacando o capítulo VII (artigos 68 a 91), que trata especificamente dos “Menores 

Delinquentes”, como podemos observar em seu artigo: 

 

Art. 87. Em falta de estabelecimentos apropriados à execução do regimen 

creado por este Codigo, os menores de 14 a 18 annos sentenciados a 

internação em escola do reforma serão recolhidos a prisões comuns, porém, 

separados dos condemnados maiores, e sujeitos a regime adequado; – 

disciplinar o educativo, em vez de penitenciário
10

. 

 

No plano da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil em 1934, com a 

figura do “juiz de menor”, e a categoria jurídica, “menor de idade”, podemos indagar se os 

termos utilizados permitem visualizar se as práticas são humanizadoras, devido às discussões 

sobre a questão do “trabalho”, ora imposta anteriormente como métodos de recuperação para 

retornar à sociedade (FONSECA, 2007, p.78-79). 

Os argumentos de Passetti nos ajudam a entender a questão do menor, que 

 

 [....] delinquentes, marginal, infrator é o outro, aquele que faz parte dos 

grupos de aprontos pela sociedade. Foi para estes que o Estado e o direito 

pensaram as instituições de recolhimento para menores [...]. Após o golpe 

de 1964, o problema do menor passou a ser considerado a ser considerado 

um dos problemas de segurança nacional [...] (PASSETTI, 1987, p. 34). 

                                                           
9
 Site consultado: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-17943-a-12-outubro-1927-501820 

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 20/09/2013. 
10

 Redação conforme consta no Código de Menores de 1927. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-17943-a-12-outubro-1927-501820-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-17943-a-12-outubro-1927-501820-publicacaooriginal-1-pe.html
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No decorrer do contexto socio-histórico, a temática sobre a infância e adolescência 

vem, constantemente, sendo alvo de muitas polêmicas. Ao procurar situar os principais 

aspectos das políticas públicas presentes ao longo da história do Brasil, percebemos que se 

partiu do princípio da mudança de paradigma da situação irregular à doutrina de proteção 

integral.  

Por conseguinte, é preciso pensar a temática referida historicamente em suas conexões 

com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, sua recorrência, como se institucionalizou e 

as formas históricas que vem assumindo pelos seus protagonistas nas últimas décadas.  

Também é importante sinalizar que a família, já faz algum tempo, perdeu alguns dos 

importantes papéis dos modelos precedentes, dentre eles, o de lugar educativo. Desde o 

momento em que a instrução obrigatória é introduzida pelo Estado, o conhecimento 

socialmente necessário é transmitido pela escola ou instituições similares que lhe são 

subordinados.  

Em 1941, como política de assistência ao menor, no período do Estado Novo, no 

governo federal de Getúlio Vargas, foi implantado o Serviço de Assistência a Menores – 

SAM. Este órgão tinha como finalidade resgatar a “sociedade paulistana” dos menores 

considerados uma ameaça social, os “desvalidos”, “abandonados” e “carentes”. A criação de 

educandários tinha como objetivo atender tanto crianças como jovens desamparados ou 

delinquentes. 

Com a expansão dos serviços do SAM, suas diversas ações inadequadas e a ineficácia 

no sistema de atendimento, entendendo que os educandários não tinha estrutura 

administrativa, e vista como espaço de reprodução de práticas criminais, na década de 1950 

surgem discussões pelas autoridades públicas para repensar a criação de uma nova instituição, 

fomentada pelos Juizados de Menores.  

Assim durante o período de 1934 a 1964, percebemos que, nas diversas instalações 

para o atendimento aos desvalidos e abandonados, faltavam ainda diretrizes e programas 

específicos e adequados para o desenvolvimento físico e mental dos “menores” atendidos.  

No governo de Castelo Branco, foi instituída a Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor – FUNABEM, Lei nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964, objetivando uma política com 

viés nas questões familiar e comunitária, sendo que o processo de internação do “menor” só 

ocorreria em casos de desamparo ou prática de delitos em flagrante, podendo o infrator ser 

encaminhado às instituições. 
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A partir da Política Nacional do Bem-Estar do Menor adotada em 1964, período do 

regime da ditadura militar, que estigmatizava a pobreza como fator de submissão das famílias 

nos cuidados de seus filhos, a repressão era conduta favorável para controle e poder das 

situações envolvendo a população economicamente desfavorecida. E, definitivamente, cria-se 

à categoria “menor em situação irregular”, utilizando o termo como forma de diferenciar a 

criança, da classe burguesa, e o menor, de classes empobrecidas, e assim utilizar-se do 

empoderamento da tutela sobre infância e adolescência desvalida.  (Caderno de Gestão das 

Medidas Socioeducativas Meio Aberto, 2006).  

No estado de São Paulo foi criada a Fundação Paulista de Promoção do Menor – PRO-

MENOR. A Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, vinculada à Secretaria da Promoção 

Social, em seu artigo 1º, relata que a Fundação possuía diversos equipamentos para atender à 

população menorista que estavam instalados em imóveis da Secretaria, localizada na Chácara 

do Belém – Complexo Tatuapé, Educandário Sampaio Viana – Bairro do Pacaembu, Rodovia 

Raposo Tavares, Lins, Iaras, Jacareí, Batatais e Guarujá (Caderno de Diretrizes para a 

Implantação da Medida Socioeducativa de Semiliberdade, 2008). 

No contexto político, econômico e social, os debates na questão infanto-juvenil foram 

delineando legislações para assegurar ações a este segmento social presente nas ruas da 

cidade. As considerações de Castilho nos ajudam a compreender esta problemática: 

 

Não era de esperar que a vida dessas crianças fosse diferente, sem família e 

praticamente sem pátria. Viravam mendigos. Para sobreviver, roubavam e 

enganavam. Passada a infância, começavam a ser responsabilizados por 

algo de que nem sequer tinham consciência. (CASTILHO, 2010, p.259) 

 

Ao examinarmos as principais mudanças socioeconômicas no país, destacamos a 

imigração, a urbanização e a industrialização, fenômenos importantes, como menciona o 

historiador Fausto (2003), que aponta estes aspectos como mudanças no cenário do Estado de 

São Paulo. 

Por outro lado, para aprofundar sobre a situação apontada pelo historiador Fausto, o 

professor Castilho apresenta dados percentuais e análise sobre a situação da população que 

migra de outros locais para viverem nas grandes metrópoles: 

 

[...] na América Latina, 75% da população já vive nas cidades – o índice, no 

Brasil, é de 85% [...] a maior causa de crescimento do número de favelas é a 
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migração incessante de pessoas oriundas da zona rural para os núcleos 

urbanos. O fenômeno é típico dos países pobres e dos países em 

desenvolvimento, que não criaram estrutura de atendimento social para 

manter o homem nas zonas agrícolas e pecuárias [...] As pessoas preferem 

passar fome e morar em favela em São Paulo a viverem uma vida vegetativa, 

sem equipamentos sociais e sem esperança de futuro, nos seus locais de 

origem. (CASTILHO, 2011, p. 260-261)  

 

Em meio às indagações de Castilho e Fausto, no contexto da situação urbana das 

grandes metrópoles, buscamos compreender na história brasileira, com ênfase na paulistana, 

as ações educativas e institucionais dos programas de governo em consonância com as 

necessidades dos adolescentes em conflito com a lei.  

Nesse aspecto, nos parece importante registrar que, no âmbito do Estado de São Paulo, 

o então governador Laudo Natel, em suas atribuições legais, vinculou a Fundação Paulista de 

Promoção do Menor – Pro-Menor à Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, por meio 

do Decreto nº 3.306, de 6 de fevereiro de 1974, com o seguinte aparato legal:  

 

Artigo 1º. A Fundação Paulista de Promoção Social do Menor "Pro-Menor" 

fica vinculada, para os fins de Decreto-lei Complementar nº 7, de 6 de 

novembro de 1969, à Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. 
 

Em abril de 1976, a Fundação Pro-Menor, passou a denominar-se Fundação Estadual 

do Bem-Estar do Menor – FEBEM. Foi o então Governador do Estado de São Paulo, Paulo 

Egydio Martins, que no uso de suas atribuições e no disposto nas Leis de nº 185, de 12 de 

dezembro de 1973 e de nº 985, de 26 de abril de 1976, aprovou o Estatuto da FEBEM, 

Decreto nº 8.777 de 13 de outubro de 1976
11

, pelo qual se estabelecia a organização, a 

finalidade e as atribuições da FEBEM-SP, como podemos observar nos artigos: 

 

Artigo 1º. A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor FEBEM-SP rege-se 

pelos presentes estatutos, em conformidade com as Leis nº 185, de 12 de 

dezembro de 1973, e nº 985, de 28 de abril de 1976. 

Artigo 2º. A Fundação, entidade com autonomia técnica, administrativa e 

financeira, com personalidade jurídica adquirida na conformidade da lei, está 

vinculada ao Governo do Estado de São Pauto, através da Secretaria da 

Promoção Social. 

Artigo 3º. A Fundação, com prazo de duração indeterminado, tem sede e 

foro na cidade de São Paulo. 

                                                           
11

 Site consultado: http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/213367/decreto-8777-76. Acesso em 

20/09/2013. 

http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/213367/decreto-8777-76
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Artigo 4º. A Fundação tem por finalidade aplicar no Estado de São Paulo as 

diretrizes e normas da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, assim 

como promover estudos e planejar soluções. 

Artigo 5º. Para a consecução de seus fins, a Fundação promoverá a 

integração social dos menores abandonados e infratores, através de 

programas e providências que objetivem prevenir sua marginalização e 

corrigir as causas de desajustamento. 

 

Por sua vez, na esfera federal, no exercício de suas atribuições legais, o Presidente 

Ernesto Geisel aprovou o Estatuto Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM, 

sob o Decreto nº 83.149, de 08 de fevereiro de 1979
12

, para formular e implantar uma política 

nacional de atendimento ao menor, como se observa no capítulo - Natureza e Finalidade, em 

seus artigos: 

 

Art. 1º. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM, criada 

na forma da Lei nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964, com personalidade 

jurídica de direito privado, é entidade integrante do Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social - SINPAS, vinculada ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social - MPAS. 

Art. 2º. A FUNABEM tem por finalidade promover, mediante o estudo do 

problema e o planejamento das soluções, a execução da política nacional do 

bem-estar do menor, orientando, coordenando e fiscalizando as entidades 

executoras dessa política. 

 

No que diz respeito às políticas de assistência ao “menor”, foi promulgada a Lei nº 

6.697, de 10 de outubro de 1979
13

, o então novo Código de Menores, o qual ainda apresentava 

a Doutrina da Situação Irregular, do menor com o Estado, mantendo em seus princípios a 

arbitrariedade, assistencialismo e repressão, como disposto em seus primeiros artigos: 

 

Art. 1º. Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a 

menores: 

I. até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular; 

II. entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei. 

Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor 

de dezoito anos, independentemente de sua situação. 

                                                           
12

 Site consultado: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-83149-8-fevereiro-1979-344074-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 20/09/2013. 
13

 Site consultado: 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_infancia_juventude/legislacao_geral/leg_geral_federal/LEI_669

7_79.HTM. Acesso em 20/09/2013. 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-83149-8-fevereiro-1979-344074-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-83149-8-fevereiro-1979-344074-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_infancia_juventude/legislacao_geral/leg_geral_federal/LEI_6697_79.HTM
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_infancia_juventude/legislacao_geral/leg_geral_federal/LEI_6697_79.HTM
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Art. 2º. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o 

menor: 

I. privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

II. vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 

responsável; 

III. em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV. privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais 

ou responsável; 

V. Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 

comunitária; 

VI. autor de infração penal. 

Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou 

mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou educação de menor, ou 

voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, independentemente de 

ato judicial. 

 

Na década de 1980, alguns movimentos sociais discutiram novas concepções sobre o 

atendimento à população infanto-juvenil. Em 1983, é fundada pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB, a Pastoral da Criança e, em 1985, em São Bernardo do Campo, o 

Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua - MNMMR, formando uma rede com o 

compromisso de garantir os direitos e proteção às crianças e adolescentes. 

Também no ano de 1985, a Organização das Nações Unidas – ONU, apresentou o 

primeiro instrumento que detalha as normas administrativas da justiça juvenil, sob a 

Resolução da Assembleia Geral nº 40/33, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing. No texto das Regras de Beijing, 

destacam-se os princípios norteadores de políticas públicas voltadas à juventude em conflito 

com a lei, bem-estar, aliado às necessidades da sociedade na corresponsabilidade com as 

ações do Estado no que se refere à proteção de seus direitos. 

Ao enfatizar a situação dos menores, expressão utilizada no Código de Menores, 

algumas ficam expressas iniciativas e discursos sobre alternativas para resolver os problemas 

deste grupo, muitas vezes, chamados de “delinquentes”, “criminosos” e “infratores”, 

ideologicamente construída para estigmatizar a infância e adolescência pobre. 

Porém, o atendimento das instituições aos “menores em vulnerabilidade” tinha como 

tarefa essencial recuperá-los e devolvê-los à sociedade em condições de suprir as 



28 

 

necessidades do comércio e a empregabilidade dos adolescentes, para não ficarem na 

ociosidade e com isso não serem resgatados novamente pelas ruas e pela criminalidade.  

Desta forma, consideramos importante destacar neste primeiro momento, os recortes 

lineares cronológico, no período político-social entre 1902 e 1988, que contribuíram para 

discutir sobre os programas de atendimento aos menores infratores, de acordo com a lei 

vigente. 

Na evolução histórica sobre as legislações, a Constituição Federal de 1988, expressou 

genericamente os anseios dos movimentos sociais para garantir os direitos à infância e 

adolescência. Além disso, para compreender as arbitrariedades cometidas a este grupo, houve 

um grande avanço no marco normativo, o qual estabelece parâmetros nesta constituição, a 

partir dos princípios dos direitos humanos.  

A figura do menor, personagem essencialmente urbano, passa ser um importante 

problema social e, portanto, por meio dos movimentos na década de 1980, contribuem para 

fortalecer em nosso país a doutrina de proteção integral. 

Os direitos da criança e do adolescente na Constituição de 1988 alcançaram grande 

êxito na promulgação do artigo 227, explicitando a necessidade de política social, sob a 

responsabilidade da família, comunidade, sociedade e estado. 

No tocante à pobreza, que demarca os territórios periféricos, isto afeta a mudança 

paradigmática dos protagonistas, pois a acumulação de capital aumenta a distância entre 

pobres e ricos na sociedade brasileira. Ao reconhecer a diversidade da classe social, nos 

deparamos com o grande desafio da igualdade entre os indivíduos que ocupam uma parcela da 

população.  

Pretendemos, assim, demonstrar a trajetória das legislações, os códigos penais e de 

menores, que tinham em seu bojo medidas repressivas as crianças de famílias pobres, 

institucionalizando aqueles considerados delinquentes juvenis, pois a marginalidade era uma 

preocupação do Estado. 

Vale ressaltar que, dentre as leis comentadas, o Código de Menores de 1927 é o 

primeiro documento que reconhece a necessidade de um tratamento especial a este grupo 

vulnerável, porém não era uma lei que exercia a função de proteção integral. 

Também, é importante mencionar as mudanças que foram ocorrendo ao longo da 

história da tutela da infância e juventude, do Código de 1927 até a Lei 8.069/1990, sendo esta 

o marco legal no reconhecimento dos sujeitos de direitos.  
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1.2. As mudanças das legislações “menoristas” no âmbito do atendimento aos “direitos” 

dos adolescentes (período de 1989 a 2012) 

 

Na década de 1980, tivemos consideráveis mudanças sociais, políticas, econômicas e 

culturais, que provocaram um novo reordenamento no quadro político-social brasileiro, 

inaugurando um novo patamar histórico no processo de abertura política do país após longo 

período da ditadura militar; o Brasil torna-se signatário dos tratados internacionais sobre a 

defesa dos direitos da criança e do adolescente; a sociedade civil participa das lutas em prol 

dos direitos infanto-juvenis e o Código de Menores de 1979 é repudiado pela sociedade.  

A Doutrina de Proteção Integral, na década de 1990, suscita questões pertinentes no 

que diz respeito à promoção e defesa dos direitos da infância e adolescência; a sobrevivência, 

no que se refere à vida, saúde e alimentação; desenvolvimento cognitivo, na educação, 

cultura, lazer e profissionalização; integridades físicas, psicológicas e morais; discussões 

aportam à situação de risco pessoal e social quanto à negligência, discriminação, exploração, 

repressão, violência, dentre outras formas contrárias à proteção, no que consiste o sistema de 

garantia de direitos.  

Depois de 41 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos, da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, temos a aprovação da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, em 1989. Enfim, a partir de tantas atrocidades e 

violações contra crianças e adolescentes, surgem propostas e documentos para este grupo 

vulnerável, fundamentadas nas discussões da Organização das Nações Unidas – ONU, 

concretizadas em Normativas Internacionais, dos quais o Brasil é signatário. 

Em 1990, a normativa Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da 

Delinquência Juvenil – Diretrizes de Riad é um marco fundamental para os jovens que fazem 

parte do grupo vulnerável que reflete sobre os métodos especializados garantindo, assim, um 

atendimento eficiente. Dentre os itens que compõem este documento, destacamos os 

processos de socialização (capítulo IV – itens de 9 a 43), expressos no contexto da família, 

educação, comunidade e os meios de comunicação que interferem na vida do adolescente.  

A normativa, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção de Jovens 

Privados de Liberdade, de 1990, retrata os princípios e processos estabelecidos ao jovem 

privado de liberdade, que fomenta a proteção compatível aos direitos humanos e à integração 

na sociedade. Nesta normativa contemplam-se algumas temáticas, sob a égide do atendimento 



30 

 

ao adolescente em conflito com a lei nas instituições executoras das medidas socioeducativas, 

como podemos observar em algumas temáticas distribuídas nos capítulos: Sistema de Justiça, 

Regimento Interno (capítulo I – itens 1 e 6), Conselho Tutelar (capítulo II – item 14), 

Diretrizes para o atendimento Socioeducativo (capítulo IV – itens 19-86). 

Por meio do processo histórico de lutas pelos direitos da infância e adolescência no 

Brasil nos deparamos com uma legislação importante, a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que culminou no marco situacional 

da doutrina da situação de proteção integral, como podemos ver em seu artigo 1º: Esta lei 

dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

 Com o advento do ECA, todos os municípios tornaram-se responsáveis pela 

implantação dos Conselhos Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselhos Tutelares e demais programas para assegurar os direitos da infância e da 

adolescência, no que se refere ao Sistema de Garantia de Direitos – SGD, determinada na 

Resolução nº 113 de 19 de abril de 2006. 

 O juiz Leoberto Brancher apresentou didaticamente a tríplice do sistema de garantias 

das políticas públicas destinadas à infância e adolescência, dividindo em três grupos a política 

de atendimento: políticas básicas, políticas de proteção especial e políticas socioeducativas na 

Lei nº 8.069, em seus artigos 4º, 23, 34, 101, 112 e 129.  

Para garantir os direitos à infância e adolescência, consideramos importante um 

recorte sobre a criação dos conselhos de direitos nas esferas federal, estadual e municipal para 

compreendermos a participação da sociedade civil no monitoramento das ações das políticas 

públicas a esse segmento social. 

A criação de Conselhos de Direitos teve seu início em 1991, com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SP, instituído pela Lei nº 

11.123 de 22 de novembro de 1991 e sua regulamentação pelo Decreto nº 31.319/92, alterado 

pelo decreto n.º 44.728/04. É o órgão que delibera e controla as políticas do município.  

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, criado 

através da resolução 113, é a entidade responsável para deliberar e fiscalizar as políticas de 

atenção à criança e ao adolescente, no âmbito nacional, foi criado pela Lei nº 8.242 de 12 de 

outubro de 1992. É formado por representantes do governo e da sociedade civil, como 

observamos no artigo 1º e 5º: 
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Art. 1º. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 

governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos 

normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e 

controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, 

nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal.  
Art. 5º. Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, que 

integram esse Sistema, deverão exercer suas funções, em rede, a partir de 

três eixos estratégicos de ação: 

I - defesa dos direitos humanos; 

II - promoção dos direitos humanos; e 

III - controle da efetivação dos direitos humanos. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil que 

integram o Sistema podem exercer funções em mais de um eixo. 

  

Assim sendo, estamos diante de um novo paradigma, que traz no seu bojo a política de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente, observados no artigo 86 do ECA: 

 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

 

A Lei nº 8.069/1990 expõe as linhas de ação em seu 87
14

; as diretrizes da política de 

atendimento em seu artigo 88
15

 que apontam a construção do sistema de garantia de direitos 

                                                           
14

 Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: I. políticas sociais básicas; II. Políticas e programas de 

assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitem; III. serviços especiais de prevenção e 

atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 

opressão; IV. serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; 

V. proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente; VI. políticas e 

programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo 

exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009); VII. 

campanhas de estimulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar e à adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 

especificas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). (Estatuto 

da Criança e do Adolescente, 2012, p. 68) 
15

 Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: I. municipalização do atendimento; II. criação de conselhos 

municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores 

das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; III. criação e manutenção de programas específicos, 

observada a descentralização político-administrativa; IV. manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 

vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; V. integração operacional de 

órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente 

em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de 

ato infracional; VI. integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, defensoria, Conselho 

Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização 

do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, 

com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente 

inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei; 

(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009); VII. mobilização da opinião pública para a indispensável 
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em seus três eixos estratégicos de ação dos direitos humanos, destacando a política de 

atendimento, as linhas de ação e suas diretrizes. Este conjunto de eixos, Defesa, Promoção e 

Controle, também contempla o atendimento aos autores de atos infracionais, constituindo-se 

na efetivação de seus direitos, mesmo àqueles em privação de liberdade.  

Sabemos que a partir da Constituição Federal de 1988 e com o advento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990, a Doutrina de Proteção Integral, denominado Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD), sustentada nos princípios dos Direitos Humanos permitem aos 

atores de medidas protetivas e socioeducativas adotarem procedimentos na execução de 

práticas educativas.  Para garantir os direitos à criança e ao adolescente, há a necessidade da 

integralidade de uma rede de atores que compõe o SGD, os subsistemas: Sistema Educacional 

(SE), Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Sistema 

de Justiça e Segurança Pública (SJSP) e Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE). 

Este novo paradigma propõe discussões sobre os equipamentos dos sistemas, ou seja, a 

sua operacionalização e efetivação de políticas públicas na busca pela garantia dos serviços 

aos sujeitos sociais, crianças e adolescentes, como pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento. Porém, quanto às informações vinculadas pelos meios de comunicação, 

ainda existe violação dos direitos dos protagonistas e também nas ações destinadas aos 

jovens, privados de liberdade ou não, devido à complexidade das situações cotidianas da 

sociedade. 

Para garantir os direitos à infância e adolescência, surgem os Conselhos de Direitos e 

os Conselhos Tutelares, que se constituem de parâmetros para viabilizar ações mais efetivas 

na realidade social, política e econômica deste grupo, com viés em valores éticos na 

perspectiva da dignidade humana. O funcionamento e a operacionalização dos conselhos 

necessitam de aprofundamento, mas neste momento abordamos a questão de sua criação.  

 O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA, criado 

em 21 de outubro de 1992, pela Lei estadual nº 8074/92 e regulamentado pelos Decretos 

                                                                                                                                                                                     
participação dos diversos segmentos da sociedade (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). (Estatuto da Criança e 

do Adolescente, 2012, p. 68-69) 
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Estaduais nº 39.059/94 e 39.104/94, é um órgão deliberativo e controlador das ações de 

política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no Estado de São Paulo. 

Foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, instituído pela Lei nº 11.123 de 22 de novembro de 1991, regulamentada pelo 

Decreto nº 31.319/92, alterado pelo Decreto nº 44.728/04, que tem como atribuições propor, 

deliberar e controlar políticas públicas do município no que concerne à criança, adolescente e 

juventude.  

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 

recomenda, também a criação do Conselho Tutelar para implementação de uma política de 

atendimento eficiente para os municípios, objetivando o zelo pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente, em seus artigos 131 e 132: 

 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. 

Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, um conselho Tutelar 

composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para 

mandato de três anos, permitida uma reconciliação. (Redação alterada pela Lei 

nº 8.242, de 12.10.1991) 

 

 

 Estes dois conselhos configuram em um novo paradigma a implementação de políticas 

sociais para a infância e adolescência, a serem observados em suas funções: Conselhos de 

Direitos que atua na formulação e no controle da execução das políticas sociais; Conselho 

Tutelar que atua no atendimento de casos concretos de ameaça ou de violação dos direitos. Os 

Conselhos de Direitos são a mais alta instância deliberativa para o efetivo cumprimento do 

ECA, tendo como principais funções: deliberar e formular diretrizes e planos de ação, 

controlar ações de políticas sociais, fiscalizar e gerenciar verbas e cadastrar as entidades de 

medidas protetivas e socioeducativas. 

 Considerando a importância destes conselhos na garantia dos direitos humanos da 

infância e adolescência, a interlocução da rede socioassistencial se constitui em metas para 

formular políticas básicas para atender as necessidades deste grupo. Acreditamos que ainda há 

certo descompasso entre os atores do SGD, visto os desafios existentes frente às questões de 

raça, etnia, gênero, violência, educação, entre outros, impactando nas condições de vida 

infanto-juvenil.   
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 Para fortalecer as discussões éticas das entidades executoras de medidas 

socioeducativas sobre o atendimento aos autores de atos infracionais, a Secretaria de Direitos 

Humanos e o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, no 16º ano da 

publicação do ECA, apresentam o Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo - 

SINASE
16

, para corroborar nas práticas educativas.  

 Em 2006, foi aprovada pelo CONANDA a resolução nº 119/06, que estabelece os 

primeiros parâmetros do SINASE e, posteriormente, emerge o Projeto de Lei nº 1.627/07, 

determinando as diretrizes para execução das medidas socioeducativas, aprovado e convertido 

em Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Durante a etapa de discussão e elaboração do 

documento, participaram os juízes, promotores de justiça, conselheiros de direitos, técnicos e 

gestores de entidades de atendimento socioeducativo.  

O SINASE é um instrumento importante para tratar com dignidade e igualdade os 

adolescentes em conflito com a lei, enfatizando a integralidade do sistema de garantia de 

direitos. 

Ao longo da história dos países ocidentais, algumas nações procuraram elaborar 

legislações para o atendimento às crianças e adolescentes em vulnerabilidade, a partir dos 

princípios e valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que serviu de 

embasamento para elaboração de diversos tratados internacionais. Ao revisarmos algumas 

facetas desse cenário, percebemos as mudanças quanto à percepção de quem é este sujeito, 

levando em consideração as normativas, tanto nacionais quanto internacionais, que vêm 

contribuindo para inovar e incentivar as instituições executoras de medidas protetivas e 

socioeducativas, subsidiando a elaboração de um programa que atenda à especificidade e ao 

perfil dos protagonistas sociais.  

 

 

 

 

 

                                                           
16

 É o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e 

administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida 

socioeducativa. 
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1.3. As Medidas Socioeducativas no Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

As mudanças de paradigma no conceito de menores infratores para jovens em conflito 

com a lei, ao longo da história social brasileira, dialogam com a sociedade sobre as políticas 

públicas específicas a esse grupo vulnerável em um panorama legal: 

 

Cabe ressaltar que na década de 1990 é o marco na mudança de paradigma 

de atendimento à população infanto-juvenil. Pois a prática centenária da 

institucionalização e repressão das crianças [...] muda na direção do direito à 

convivência familiar e comunitária. Mas mesmo com essa grande mudança, 

ainda presenciamos muitas crianças e famílias pobres tendo como a única 

alternativa de rompimento do ciclo de violência e abrigamento. (SILVA, 

2000, p. 6) 

 

Diante deste pressuposto, aos adolescentes autores de ato infracional, pela legislação 

brasileira, são aplicadas as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. 

Nos termos do adolescente em conflito com a lei, as principais prerrogativas do ECA 

apresentam políticas socioeducativas que consistem no atendimento por meio de conjunto 

articulado de ações governamentais e não-governamentais, conforme o artigo 86. 

Sposato ressalta que “a medida socioeducativa tem natureza penal. Representa o 

exercício do poder coercitivo do Estado e implica necessariamente uma limitação ou restrição 

de direitos ou de liberdade” (2006, p. 114). 

Outro ponto importante, nas palavras de Sposato, refere-se à atenção para 

compreender as características implícitas das medidas: 

 

Para os adolescentes, contudo, o princípio da condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento impõe que a prevenção especial das medidas se realize por 

intermédio de projetos educativos e pedagógicos, em atendimento às 

necessidades pessoais e ao fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários de cada jovem. A prevenção especial, delimitada pelo principio 

de condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tem por objetivo evitar 

a rescendência e, com efeito, impedir a vulnerabilidade dos adolescentes ao 

sistema de controle social e à marginalização. (2006, p. 116-117). 

 

 Os aportes teóricos nos posicionam sobre entendimento da família, sociedade e Estado 

quanto à aplicação das medidas aos adolescentes que cometem ações delituosas. Em uma 
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época com tantas discussões sobre este assunto, ainda persiste a preocupação referente à 

política de atendimento aos egressos nos espaços socioeducativos. 

Por meio das narrativas de Volpi (1997, p. 20-22) sobre a caracterização das medidas 

socioeducativas, o autor expressa a disponibilidade de programas e serviços em nível 

municipal, regional e estadual: comportam aspectos de natureza coercitiva, uma vez que é 

punitiva aos infratores; devem constituir-se em condição que garanta o acesso do adolescente 

às oportunidades de superação de sua condição de exclusão; a operacionalização deve prever, 

obrigatoriamente, o envolvimento familiar e comunitário; contemplar a participação de 

grupos da comunidade, oportunizando a relação entre o interno e a comunidade; os programas 

socioeducativos deverão utilizar-se do princípio da incompletude institucional; deverão prever 

aspectos de segurança, na perspectiva de proteção à vida dos adolescentes e trabalhadores; 

prever a formação permanente dos trabalhadores; devem respeitar o princípio da não-

discriminação e não-estigmatização.  

No contexto dos autores Sposato e Volpi, discutem-se, numa visão panorâmica, sobre 

a responsabilidade das entidades executoras das medidas no que diz respeito à garantia dos 

direitos dos adolescentes em conflito com lei na aplicação e execução de medidas 

socioeducativas. 

De acordo com as normativas, as instituições executoras de medidas socioeducativas 

contam com instrumentos para garantir a cidadania e os direitos, preconizada no ECA em seu 

artigo 103: “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal”. Entretanto, poderão ser aplicadas pelo Juiz da Infância e da Adolescência as medidas 

elencadas no art. 112 e seus incisos da Lei 8.069/90: 

 
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:  

I- advertência; 

II- obrigação de reparar o dano;  

III- prestação de serviços à comunidade;  

IV- liberdade assistida;  

V- inserção em regime de semi-liberdade;  

VI- internação em estabelecimento educacional;  

VII- qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.  

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 

trabalho forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 
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 Como verificado, as modalidades de medidas ao adolescente em conflito com a lei 

imposta pelo poder judiciário implicam que “o ato infracional é a condição material 

necessária para a aplicação de medidas socioeducativas” (SPOSATO, 2006, p. 112). E nos 

textos que permeiam os estudos de Sposato, se faz uma reflexão sobre o ECA e o modelo 

repressivo adotado para tratar da “imposição das medidas socioeducativas previstas na lei” 

(SPOSATO, 2006, p. 79). 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 112, institui as medidas 

socioeducativas a serem aplicadas apenas aos autores de atos infracionais, de natureza 

sancionatória substancialmente pedagógica. A política de atendimento implica na 

ressocialização do adolescente no âmbito das áreas da educação, cultura, lazer, esporte, 

profissionalização entre outras.  

 Na legislação brasileira, as medidas socioeducativas dispostas na Lei nº 8.069/90- 

ECA estão classificadas em: não privativas de liberdade, a advertência (Art. 115)
17

; obrigação 

de reparar o dano (Art. 116)
18

; prestação de serviços à comunidade (Art. 117)
19

 e a liberdade 

assistida (Art 118)
20

. E as privativas de liberdade, semiliberdade (Art. 120)
21

 e internação 

(Arts. 121 e 122)
22

. 

                                                           
17

 Art. 115 - A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. (Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 2012, p. 88)     
  

18
 Art. 116 - Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for 

o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dono, por outra forma, compense o 

prejuízo da vitima. Parágrafo único: Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por 

outra adequada. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2012, p. 88) 
      

19
 Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, 

por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitárias ou governamentais. Parágrafo único: As 

tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima 

de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a 

freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2012, p. 88-89)       
20

 Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de 

acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. § 1º A autoridade designara pessoa capacitada para acompanhar o 

caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento; § 2º A liberdade assistida será 

fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por 

outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 

2012, p. 89)       

Art. 119. Incumbe o orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes 

encargos, entre outros: I – promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e 

inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxilio e assistência social; II – supervisionar 

a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matricula; III – diligenciar 

no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho; IV – apresentar 

relatório do caso. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2012, p. 89)       
21

 Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o inicio, ou como forma de transição para o 

meio aberto, possibilita a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.§ 1º São 
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 Conforme disposto no artigo 2º do ECA (1990), considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade, um dado consideravelmente importante, pois estabelece as diretrizes de 

aplicação das medidas socioeducativas, no momento em que se discute a redução da 

maioridade penal. 

 No compartilhamento de direitos e responsabilidades, cabe ressaltar as políticas 

públicas destinadas aos jovens em conflito com a lei, levando em consideração a brevidade e 

excepcionalidade no cumprimento da medida e a trajetória institucional. O ECA traz desafios 

às entidades executoras de medidas quanto à política de atendimento com relação aos 

programas educativos, ressocialização do jovem na comunidade e contato com a família. As 

medidas socioeducativas são regulamentos para o jovem e instituições, a fim de impedir a 

repetição das mazelas do passado.  

 As políticas socioeducativas, descritas nos artigos 112 e 119 do ECA, suscita 

indagações mais intensas, pois partimos do princípio que esta seria a última categoria a ser 

acionada, no que diz respeito à doutrina de proteção integral ao adolescente. Ao reconhecer os 

direitos e a garantia de proteção a este segmento social, permitem-se discussões 

multidisciplinares e interdisciplinares de ações efetivas da sociedade para a implantação de 

políticas públicas à juventude.  

 Em uma de suas abordagens, Sposato (2006, p. 138) analisa as condições de eficácia da 

Lei 8.069 de 1990 na aplicação e execução de medidas socioeducativas, citando: 

                                                                                                                                                                                     
obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos 

existentes na comunidade. § 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as 

disposições relativas à internação. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2012, p. 90)       
22

 Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. § 1º Será permitida a realização 

de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em 

contrario. § 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante 

decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. § 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de 

internação excederá a três anos. § 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá 

ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. § 5º A liberação será compulsória 

aos vinte anos de idade. § 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido 

o Ministério Público. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2012, p. 90-91)        

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I – tratar-se de ato infracional cometido 

mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III 

– por descumprimento reiterado a injustificável da medida anteriormente imposta. § 1º O prazo de internação na 

hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses.§ 2º Em nenhuma hipótese será aplicada a 

internação, havendo outra medida adequada. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2012, p. 91)       
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Duas situações emblemáticas demonstram o sistemático desrespeito aos 

direitos fundamentais de adolescentes a quem se atribui a autoria de atos 

infracionais. Em primeiro, a não-observância das garantias jurídico-penais 

quando da atribuição da autoria de ato infracional aos adolescentes e, em 

segundo, o funcionamento anacrônico das instituições encarregadas da 

execução das medidas socioeducativas, especialmente aquelas em que se 

cumpre a medida de privação de liberdade.  

 

 Um levantamento estatístico realizado no ano de 1999 pelo Departamento da Criança e 

do Adolescente do Ministério da Justiça indicava que os adolescentes que cumpriram 

sentenças judiciais em todo o Brasil, cerca de 60% concentravam-se no estado de São Paulo 

(Sposato, 2006, p. 166). Assim, os dados indicam o desafio do Estado em verificar estratégias 

desde a apuração e aplicação de medidas socioeducativas. Pois, nenhum adolescente será 

privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, conforme descrito no artigo 106 do ECA, 

que regulamenta os procedimentos de apreensão do adolescente.  

 No artigo 107 do ECA, que se refere à família do adolescente, afirma-se que “a 

apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente 

comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele 

indicado”. 

 Portanto, como descrito nesta legislação das práticas de atos infracionais envolvendo 

adolescentes e jovens, depois de fundamentada a autoria dos delitos, as medidas 

socioeducativas serão aplicadas, respeitando os direitos individuais.  

 Igualmente, faz-se reconhecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem caráter 

democrático e legislador e pretende garantir uma política institucional que possa ajustar 

procedimentos, objetivando o cumprimento das medidas socioeducativas determinadas ao 

jovem em conflito com a lei. 

 Como podemos perceber, no sistema legal preconizado no ECA, o adolescente na 

faixa etária de 12 a 18 anos é sujeito de direitos e também de responsabilidades. Esta 

afirmação implica que as instituições e o Estado devem atender às necessidades desse grupo 

social.  

 Liberati (2012, p.23) comenta sobre as condições fundamentais daqueles em conflito 

com a lei, expressando que quando um adolescente pratica um ato infracional deve entrar em 



40 

 

ação um conjunto de ações sociais que permitam que ele cumpra a decisão judicial sem 

ofensa aos direitos primários. 

 Nesta perspectiva, refletindo criticamente sobre a realidade social, Malvasi (2012, p. 

89), contextualiza a gestão da política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, 

que nem sempre são exitosas: 

 

[...] a concepção de medidas socioeducativas no ECA promoveu uma 

ambiguidade entre a garantia de direitos e a tutela que se coaduna com as 

contradições da ação de diferentes entes estatais – como as polícias, os 

judiciários, as secretarias municipais e estaduais de assistência social, saúde 

e educação, atores da sociedade civil, em suma, de todo o campo profissional 

de atendimento. O adolescente “em conflito com a lei” sofre uma 

intervenção voltada para a sua educação, mas durante o cumprimento de 

medidas passa por violências que contradizem o texto da lei.  

 

 Numa proposição de análise quantitativa, Malvasi (2012, p. 94) traz uma reflexão 

sobre o cenário dos adolescentes, utilizando-se de dados fornecidos pela Unicef: 

 

[...] no Brasil, há bastante tempo, que jovens pobres são, efetivamente, as 

maiores vítimas de crimes violentos. O índice de homicídios de adolescentes 

divulgados em julho de 2009 aponta o fato de que metade das mortes de 

jovens brasileiros entre 12 e 18 anos é causada por homicídios. [...] a mesma 

pesquisa estima, baseada nos números de 2006, que entre o ano citado e 

2012, aproximadamente 33 mil adolescentes morrerão como vitimas de 

homicídio. 
 

 Em torno da questão da “delinquência juvenil”, “privação de liberdade”, o pesquisador 

Malvasi apresenta dados divulgados, em 2007, pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

- SEDH, da Presidência da República: 

 

[...] do Levantamento Nacional de Atendimento a Adolescentes em Conflito 

com a Lei, mostrando o aumento em 363% do número de jovens internados 

entre 1996 e 2007, chegando a dezenas de milhares em todo o país. Nos 

últimos três anos, o crescimento continuou, embora em patamares 

substancialmente mais baixos, cerca de 10% entre 2006 e 2009. Com efeito, 

o número de internos teve variações substanciais durante os 20 anos da 

existência do Estatuto [...] (MALVASI, 2012, p. 94). 
  

É nesse contexto que é preciso considerar a especificidade e a eficácia da ação voltada 

para o atendimento ao adolescente em conflito com a lei, haja vista a contribuição de Guará 

(2012, p. 124), expressando que no Brasil, diferentemente da tradição internacional que 
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avalia e acompanha os diversos modelos de atendimento, não temos uma linha de pesquisa 

consolidada para o estudo, avaliação e monitoramento dos programas [...].  

 Os aportes teóricos têm proporcionado à pesquisa reflexões sobre a aplicação das 

medidas socioeducativas e o atendimento ao jovem autor de ato infracional, a ampliação do 

olhar para busca de parâmetros qualitativos sobre as diretrizes dos programas desenvolvidos 

pelas instituições que atuam diretamente com este segmento social, em consonância com as 

normativas nacionais e internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

 Volpi (1997, p. 42), apresenta que a aplicação de medidas socioeducativas não pode 

acontecer isolada do contexto social, político e econômico em que está envolvido o 

adolescente. Assim, a importância da análise do sistema de justiça, quando o adolescente 

passa a responder pelo ato infracional, implica na apresentação de indícios e materialidade do 

delito.    

 Todavia, acerca das reflexões até aqui realizadas, podemos ainda argumentar que o 

ECA reconhece os jovens em conflito com a lei, sujeitos de direitos, mas o Estado tem a 

responsabilidade de implementar políticas públicas destinadas à juventude delituosa. 

 Por isso, entendemos que a eficácia das medidas socioeducativas presentes no Estatuto 

representa um avanço no campo legislativo, sendo que nenhum adolescente poderá ser 

privado de liberdade sem o devido processo legal.  

 Deste modo, também se faz necessário, cada vez mais, que as entidades executoras de 

medidas, no momento do atendimento do adolescente em conflito com a lei, elaborem um 

plano político pedagógico que oportunize, em seu processo educativo, uma ruptura na 

trajetória no mundo do delito. 

 

 

1.4. Do menor infrator ao jovem autor de ato infracional 

 

Ao longo das últimas décadas, mais precisamente, desde 1976, a FEBEM/SP, hoje 

Fundação CASA/SP, muitos pesquisadores descreveram a sua história e sobre a situação da 

instituição e dos menores privados de liberdade. Os jovens foram alvo de estudos e reflexão 

sobre o atendimento destinado a este segmento social. E, em se tratando dos autores de atos 

infracionais, ou seja, “os menores infratores”, nas páginas anteriores, em um recorte histórico 
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sobre as legislações que perpetuaram a Doutrina de Situação Irregular à Proteção Integral no 

universo infanto-juvenil, enfim, os direitos advindos dos tratados internacionais e nacionais. 

O adolescente em conflito com a lei é marcado historicamente na sociedade brasileira. 

É neste contexto que tratamos questões pertinentes sobre o atendimento aos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas na FEBEM/SP, hoje Fundação Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA/SP, mediante considerações 

apresentada no Relatório Final CPI FEBEM: 

 

Os problemas do abandono de crianças e da delinqüência juvenil são 

bastante antigos na sociedade, embora a percepção generalizada da 

população seja de que o abandono de crianças e a delinqüência juvenil são 

fenômenos sociais contemporâneos, decorrências diretas da desagregação 

familiar e do desemprego atuais (1998, p. 14).  

 

No início do século XX, a chácara de João Baptista de Oliveira Penteado, às margens 

do Rio Tietê, foi desapropriada e passou a acolher crianças e adolescentes abandonados e 

delinquentes, no então primeiro Instituto Disciplinar de São Paulo, em 1902. Este espaço 

recebeu diversos nomes, como: Instituto Disciplinar do Tatuapé, Reformatório Modelo da 

Capital, Instituto Modelo de Menores e por último Complexo FEBEM do Tatuapé. O objetivo 

destas instituições era inibir e corrigir a criminalidade na infância e adolescência. (D.O.E. 

Poder Legislativo, 1988, p. 14-33).  

Com a reorganização do Serviço de Proteção aos Menores, por força do Decreto nº 

9.744, de 19 de novembro de 1938, essa instituição pública passou ser chamada de Serviço 

Social de Menores. O governo de João Goulart 1964 discute a implantação da Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM) para coordenar as entidades estaduais quanto à 

proteção desse grupo social. 

Além disso, o Serviço Social de Menores, em 1967, transfere-se para a Secretaria da 

Promoção Social do Estado de São Paulo e outro decreto criou a Coordenadoria dos 

Estabelecimentos Sociais do Estado – CESE. Esta coordenadoria sofreu um colapso por 

sobrecarregar os seus atendimentos, ocasionando a criação da Fundação Paulista da Promoção 

Social do Menor – Pró-Menor, em 1974. 
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Em 1976, a Secretaria da Promoção Social alterou o nome da Pró-Menor para 

Fundação do Bem-Estar do Menor – FEBEM-SP
 23

, para se adequar à política federal de 

acordo com as diretrizes da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) para 

atender adolescentes em conflito com a lei (Caderno de Diretrizes para Implementação da 

Medida Socioeducativa de Semiliberdade, 2012). 

Com as experiências vivenciadas desde a implantação das Colônias Correcionais ao 

SAM, o Governo Federal, pressionado para dar uma resposta sobre a ineficácia dessas 

instituições no atendimento aos jovens, sente a necessidade de criação de uma nova 

instituição para acolhimento, conforme o Código de Menores de 1979.  

Entre 1988 e 1990, o modelo de atendimento aos “menores” passa a ser questionado 

pela sociedade civil, provocando resultados contundentes quanto aos procedimentos de uma 

política voltada às crianças e adolescentes, como podemos observar nas normativas nacionais, 

Constituição Federal e o ECA.   

 Com o advento do ECA, o atendimento aos menores sofreu uma reorganização, a 

FEBEM/SP deixou de atender os menores carentes, abandonados e passou a atender somente 

os adolescentes autores de ato infracional
24

, nas medidas de internação, liberdade assistida e 

semiliberdade. 

 Desde então, assistimos por intermédio da mídia televisiva a várias crises, rebeliões 

dos grandes complexos da antiga FEBEM-SP: Imigrantes (Região Sul), Parelheiros (Região 

Sul), Tatuapé (Região Leste) e Franco da Rocha (Município de São Paulo).  Em 1998, no 

governo de Mário Covas, inicia-se o processo de descentralização da instituição, resultando, 

em 1999, na desativação do Complexo Imigrantes e Parelheiros, como também na 

reorganização do atendimento aos adolescentes do Complexo Brás. E, posteriormente, o 

Complexo de Franco da Rocha e Tatuapé, no governo de José Serra. 

 A partir de 2005, efetiva-se o processo de descentralização e regionalização do 

atendimento socioeducativo no Estado de São Paulo com a Fundação CASA/SP, pois o 

atendimento aos jovens era centralizado na capital. A proposta de implantar um atendimento 

mais individualizado, possibilidade de ser atendido próximo de sua residência, colaborando 

                                                           
23

 Decreto nº 8777, de 13 de outubro de 1976. 
24

 Ato infracional é uma ação praticada pelo adolescente, conforme definição no art. 103 do ECA: “considera-se 

ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 

2012, p. 85).       
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para estreitar os laços familiares, que foram rompidos pelos conflitos vividos pelos pais e 

filhos, foi materializada com a construção de centros de internação para atender a 40 

adolescentes no interior, capital, grande São Paulo e litoral, levando em consideração as 

normativas nacionais (Caderno de Diretrizes para Implementação da Medida Socioeducativa 

de Semiliberdade, 2012). 

 No período de 2007, o Complexo da Febem do Tatuapé tinha 18 unidades, que 

abrigavam 1.800 adolescentes em medida socioeducativa de internação. As ações de políticas 

públicas perpetuavam-se na prevenção e correção da criminalidade, mas com resultados 

ineficazes, o que ocasionou na desativação deste espaço. 

 Ao pensar sobre este universo das instituições executoras deste atendimento, Marcílio 

(2001, p. 175) retrata a realidade dos jovens envolvidos em atos infracionais, que traz 

resquícios das situações vivenciadas no passado: 

 

Faz cem anos que a história do jovem infrator internado em instituições do 

estado criadas para recuperá-lo é uma história de dor, de sofrimentos, de 

humilhações, de maus-tratos, de pancadarias, de rebeliões, de fugas, de 

corrupção e de sangue. 

  

 Entretanto, quanto à política de descentralização, o Governo do Estado de São Paulo, 

apresenta novos programas de atendimento aos jovens, que teve como resultado a 

municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida e prestação 

de serviços à comunidade), supervisionado pela Secretaria de Estado da Assistência Social.  

 A partir do ECA, a Fundação CASA-SP, passou a atender jovens de 12 a 21 anos 

incompletos, inseridos nas medidas socioeducativas de privação de liberdade, internação e 

semiliberdade. As medidas são determinadas pelos Poderes Judiciários e aplicadas de acordo 

com o ato infracional e a idade dos adolescentes. 

 Da existência da colônia correcional, passando pela FEBEM, hoje Fundação CASA-

SP, nos deparamos com várias crises confrontadas pelos adolescentes, servidores e a 

instituição. Na CPI FEBEM de 1988, a Comissão Parlamentar de Inquérito, constaram as 

seguintes ocorrências: 

 

[...] superpopulação das unidades de internação; a prática sistemática de 

maus tratos pelos monitores; a facilitação das fugas pelos próprios monitores 

e pelas características físicas dos prédios da Febem; a desarticulação da 

Direção da Febem com os demais entes estatais (Secretarias, Polícia Militar, 
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etc) para debelar movimentos de rebelião e auxiliar na transferência de 

adolescentes; a displicência da direção da Febem ao se deparar com 

situações caóticas, como a rebelião da Unidade Imigrantes de novembro de 

1997 e o incêndio da Unidade Tatuapé de dezembro de 1998; a omissão da 

Direção da Febem em apurar administrativamente a ocorrência de mortes e o 

paradeiro dos foragidos da rebelião ocorrida na Unidade Imigrantes em 

novembro de 1997; existência de sinais e marcas de violência na 

recapturação de adolescentes foragidos da Unidade Imigrantes na rebelião de 

novembro de 1997; o incêndio criminoso ocorrido nas dependências da 

Unidade Tatuapé em dezembro de 1998, onde se constatou que monitores 

atearam fogo a inúmeros adolescentes (D.O.E. Poder Legislativo, 1988, 

p.33).  

 

 O quadro apontado caracteriza estas situações ao longo dos anos, nos espaços 

socioeducativos da Fundação CASA-SP. O processo de desativação dos grandes complexos e 

a proposta de atendimento em uma dimensão pedagógica levaram a Fundação CASA-SP a 

construir equipamentos com número reduzido de adolescentes, com programas envolvendo 

organização não governamental, no formato de gestão plena e compartilhada. 

 Porém, ainda convivemos com uma instituição que vive diversas crises, e com o 

desafio político de transformar o trabalho com jovens de comportamento delituoso eficiente e 

eficaz, na perspectiva de ressocialização e de convivência comunitária e familiar. 

 Mesmo com o sistema de proteção aos direitos humanos, oficializado pela 

Constituição Federal de 1988, ainda nos dias atuais continua sendo um grande desafio à 

sociedade programar ações públicas para a juventude (CASTILHO, 2011, p.106-107). 

As relações da juventude com a violência estão presentes em praticamente todas as 

esferas da vida social brasileira, com consequências danosas como a proliferação da barbárie 

na cotidianidade de forma extremamente preocupante e alarmante, principalmente se 

levarmos em conta que as suas vítimas são, sobretudo, os jovens pobres e negros, do sexo 

masculino, entre 15 e 24 anos, fato que tem tido grande visibilidade na urdidura e 

desenvolvimento desse problema no Brasil. 

No processo de construção deste diálogo sobre o atendimento jurídico-educativo, 

buscamos reconstruir por meio das produções literárias sobre a infância e adolescência, 

sujeitos de direitos humanos, como afirma Bezerra (2002, p.24) os direitos humanos para 

serem reconhecidos, conquistados e até mesmo adquiridos necessitam de lutas sociais e 

políticas.  Esses direitos estão postulados nas diretrizes apontadas pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente no que tange à efetivação da promoção, proteção e defesa por parte dos atores 

sociais. 
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 Para tanto, se faz necessário refletir sobre os adolescentes em conflito com a lei, 

abordando a medida socioeducativa de semiliberdade, responsabilidade do estado, 

comunidade e a família, no que se refere ao atendimento social, cultural e educacional.  

 Durante um longo tempo, os direitos dos desvalidos, delinquentes, infratores, autores 

de ato infracional, suscitaram diversos estudos para compreender este fenômeno, visando às 

garantias processuais básicas, submetidas a um processo especial de aplicação de medidas 

socioeducativas.   
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CAPÍTULO 2 - DESAFIOS E PERSPECTIVAS: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 

JUVENTUDES E EDUCAÇÃO 

 

2.1. O jovem na medida socioeducativa de semiliberdade 

 

 A partir de 1988, com a Constituição Federativa do Brasil – CF/1988, conhecida como 

Constituição Cidadã, e com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, as 

crianças e os adolescentes passam a serem consideradas prioridades absolutas, cabendo à 

família, sociedade e estado à responsabilidade sobre o desenvolvimento integral e proteção. 

Como já dissemos a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 

- Fundação CASA-SP, vinculada à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, é responsável 

pela execução das medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade. 

Com a descentralização, no período de 2006 a 2008, os municípios atendem às 

modalidades de medidas socioeducativas (Prestação de Serviços a Comunidade e Liberdade 

Assistida). Mas, na pesquisa realizada, há um indicativo de número reduzido de aplicação da 

medida de semiliberdade pelo Poder Judiciário, haja vista que a maior concentração de jovens 

encontra-se nos Centros de Atendimento de Internação, como um número aproximado de 120 

equipamentos.  

Em conformidade com a Lei Nº 8.069/1990, em seu artigo 112, e a Lei Nº 

12.594/2012, discutem-se propostas de ação educativa nas instituições executoras de medidas 

socioeducativas aos jovens em conflito com a lei, dos quais destacamos a medida referente ao 

artigo 120 do ECA, 

 

Art. 120 – O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o 

início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilita a 

realização de atividades externas, independentemente de autorização 

judicial. 

 

Em 2000, a FEBEM-SP, passou por uma reordenação institucional, criando a 

Gerência de Semiliberdade – Capital e Grande São Paulo e Circuito Feminino (GT 07), para 

atenção específica à medida de semiliberdade. (Caderno de Diretrizes para Implementação da 

Medida Socioeducativa de Semiliberdade, 2008, p. 12). 
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 No processo da política de descentralização, o Governo do Estado de São Paulo, 

apresenta novos programas de atendimento aos jovens, o que resultou na criação de onze 

divisões regionais pelo estado, pautada na reinserção social destes sujeitos na comunidade e 

na família. As mudanças ocorridas na Fundação CASA-SP, no atendimento ao autor de ato 

infracional, retratam a criação de equipamento, também para aqueles procedentes da medida 

de semiliberdade aplicada pela autoridade competente.  

Dentre os dados obtidos no portal da Fundação CASA
25

-SP sobre a quantidade de 

equipamentos dos centros de atendimento de semiliberdade, são 15 na capital, 11 no interior e 

01 na grande São Paulo, totalizando 27 centros, distribuídos nas Divisões Regionais da 

Fundação CASA-SP, com proposta pedagógica de garantir o direito conforme previsto no 

artigo 53 do Estatuto. 

Para garantir ao adolescente tratamento de respeito à sua dignidade no cumprimento 

de medida socioeducativa de semiliberdade, destacamos o capítulo IV, que retrata o Direito à 

Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, descrito nos artigos de 53 ao 59 do ECA. Para 

explicitar o entendimento dos artigos, destacamos o art.53, que expressa que a criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Quando olhamos a história da educação e dos jovens no ambiente escolar, podemos 

dizer que o movimento social e educacional vem contribuindo para uma política de mudanças 

e reorganização, objetivando criticamente os fundamentos da educação nacional. Para 

Brandão, 

 

[...] o ideal da educação é reproduzir uma ordem social idealmente 

concebida como perfeita e necessária, através da transmissão, de geração a 

geração, das crenças, valores e habilidades que tornavam um homem tão 

mais perfeito quanto mais preparado para viver a cidade que a que servia. E 

nada poderia haver de mais preciso, a um homem livre e educado, do que o 

próprio saber e a identidade de sábio que ele atribui ao homem 

(BRANDÃO, 1987, p. 44). 

  

É evidente que ainda temos um longo caminho a trilhar para que o sistema educacional 

em nosso país possa adequar-se às necessidades da sociedade em relação à educação pública, 

                                                           
25

 Site consultado: www.fundacaocasa.sp.gov.br Acesso em 09.out.2012. 
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incluindo no sistema educacional os adolescentes em conflito com a lei, na medida 

socioeducativa de semiliberdade. 

De fato, pode-se dizer que estamos vivenciando momentos em que se buscam 

resultados para os problemas dos conflitos sociais no cotidiano escolar, do qual intuímos a 

ineficácia, diante das situações conclamadas pelos meios de comunicação. 

Pérez Gómez (2001, p. 17), expressa que considera a: 

 

[...] escola como um espaço ecológico de cruzamento de culturas, cuja 

responsabilidade específica, que distingue de outras instituições e instancias 

de socialização e lhe confere sua própria identidade e sua relativa autonomia, 

é a mediação reflexiva daqueles influxos plurais que as diferentes culturas 

exercem de forma permanente sobre as novas gerações, para facilitar seu 

desenvolvimento educativo.   

  

No Brasil contemporâneo, as discussões sobre o cruzamento das culturas no ambiente 

da escola, desafia as políticas públicas, o que marca a precarização da educação escolar no 

universo da vida social dos indivíduos, no compartilhamento de valores e normas, capaz de 

superar as concepções hegemônicas das estruturas tradicionais.  

Os desafios e as contradições envolvendo os jovens em medida socioeducativa, em sua 

trajetória marcada por abandono, evasão e desinteresse escolar, com certeza, trazem 

dificuldades aos profissionais da educação, no processo de escolarização. 

As situações suscitadas nas áreas educacionais e socioeducativas envolvem relações 

no espaço escolar, tornando-se uma questão institucional com constantes provocações, 

inquietações e problemas que afetam a permanência do aluno na escola, como diz Brandão: 

 

A educação do homem existe por toda parte e, muito mais do que a escola, é 

o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre seus participantes. É 

o exercício de viver e conviver o que educa. E a escola de qualquer tipo é 

apenas um lugar e um momento provisórios onde isto pode acontecer. [...] é 

a comunidade quem responde pelo trabalho de fazer com que tudo o que 

pode ser vivido-e-aprendido da cultura seja ensinado com a vida – e 

também com a aula – ao educando. (BRANDÃO, 1987, P. 47) 

 

Para tanto, entendemos que o adolescente se constitui no sujeito histórico, 

estigmatizado como delinquente, infrator, menor, tendo em vista a legislação nacional que 

garante os seus direitos quanto às políticas básicas. E ao investigar o percurso escolar dos 

jovens em cumprimento de medida, podemos intuir que uma porcentagem significativa não 
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frequentava a escola, talvez por diversos fatores contribuíssem para cometerem delitos e 

abandonarem os estudos. 

Ao refletir sobre o espaço escolar, inferimos que o aluno autor de ato infracional e os 

profissionais da educação encontram dificuldades de organizar uma proposta pedagógica para 

superar as situações da cotidianidade. Acreditamos que tais questões, ao serem enfrentadas e 

confrontadas podem criar mecanismos para minimizar os conflitos presentes, desmistificando 

a impossibilidade de soluções. 

Diante de fatos provenientes deste grupo vulnerável e da minha experiência na atuação 

com jovens em semiliberdade, suscitou o interesse em realizar a pesquisa, no âmbito 

educativo, sobre os relatos deste universo, os jovens em semiliberdade e a escola.  

Pois, observamos que os autores que cometem atos infracionais, nas últimas décadas 

vêm se constituindo em um tema de relevância social, impactando com a violência na faixa 

etária de 15 a 24 anos, conforme dados dos Mapas da Violência – os jovens no Brasil, 

resultados de pesquisa, investigações e avaliações desenvolvidas pelo UNESCO, coordenadas 

por Jacobo Waiselfisz.  

Ao situar a questão histórica, com relação à aplicação das medidas socioeducativas, a 

sociedade se manifesta, expressando a ineficiência das ações das instituições executoras de 

tais medidas. Mas, de acordo com as considerações de Junqueira (2009, p. 73-74), retrata que 

o Estatuto prevê e sanciona medidas socioeducativas e medidas de proteção eficazes e com 

trouxe mudanças para o atendimento ao adolescente envolvido em ato infracional. 

Também, consideramos importante destacar, que a aplicação e execução das medidas 

impostas no ECA,  devem estar pautados nos direitos humanos, subtraindo nos três eixos do 

Sistema de Garantia de Direitos – SGD: promoção, defesa e controle, disposto na Resolução 

113/2006, em seu artigo 5º. 

Camarim e Zamora (2009, p. 165), em seus estudos sobre direitos a criança e 

adolescentes expressam que: 

 

Em uma sociedade adultocêntrica como a nossa, os adolescentes não apenas 

ainda não falam por si mesmos como sequer se pensa que eles podem e 

devem participar da vida cidadã e de todas as decisões que lhes dizem 

respeito. Não se ouve ou se condena e se criminaliza sua desobediência 

sobre aquilo mesmo que nós, adultos, não deveríamos nos acostumar. Como 

fazer ouvir a voz daqueles que não conhecem seus direitos e a quem os 

direitos também não conhecem, a não ser como uma identidade estabelecida 
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de “adolescente”? Lembremos ainda que reduzi-los a vitimas e ousar pensar 

e falar por eles é mais uma vez repetir-se na posição autoritária.  

 

A compreensão sobre os direitos humanos continua a suscitar discussões, entre as 

quais traçamos a medida de semiliberdade, para entendermos as propostas educativas 

destinadas a esta medida, pois a predominância baseava-se na internação. Para tanto, as 

mudanças ocorridas na Fundação CASA-SP, no atendimento ao autor de ato infracional, 

retratam a criação de equipamentos para aqueles procedentes da medida de internação para 

semiliberdade, alocada na comunidade.  

 

 

2.2. Os novos paradigmas das juventudes 

 

Para podermos compreender o jovem no cotidiano das escolas públicas no intramuros, 

importante, é considerar quem é esse jovem, ou melhor, essas juventudes que vivem na cidade 

urbana com as suas diversidades cultural, política, econômica e social. 

Ao conceituar jovem, juventude e violência, o autor Castro (2009, p. 154), expressa: 

 

Quando a definição de juventude e de jovem se interpenetra com os 

fenômenos de violência, observa-se um esquema diferente. O jovem deixa de 

ser pensando como um segmento em “transição” e é identificado a partir de 

seus comportamentos e práticas, passando a ser considerado vítima ou 

agressor de atos de violência e tornando-se, portanto, um sujeito político 

importante.  

 

Em suas reflexões, o pesquisador Castro, apresenta a conceituação dos termos jovem e 

juventude, sendo que o primeiro significa a identificação da faixa etária e o segundo, conjunto 

de características dos jovens, suas representações e manifestações sociais. Neste contexto, 

partimos dos pressupostos, se as políticas da, para a juventude vem ocupando espaço na 

sociedade, para debater os anseios, perspectivas na roda viva da vida desses sujeitos sociais. 

 A partir das experiências dos estudiosos Abramo e Waiselfisz, que descrevem e 

discutem em suas premissas a violência e juventude, tentaremos compreender qual a 

visibilidade na sociedade sobre as indagações do imaginário social: 
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O novo referencial da violência nomeia como ‘atos violentos’ manifestações 

que atravessam todos os níveis da vida cotidiana: relações familiares, 

relações de gênero, relações na escola, entre outros. A violência não é apenas 

física, pois apresenta-se difundida em situações de humilhação, exclusão, 

ameaças, desrespeito, indiferença, omissão em relação ao outro. A violência 

está ligada ao conceito de alteridade, sobretudo como a sociedade convive 

com as diferenças (WAISELFISZ, 1998, p. 152). 

 

 Abramo (1997, p. 28) expressa que a tematização social da juventude brasileira vista 

pela ótica do “problema social” é histórica, tornando o sujeito social da contemporaneidade 

uma ameaça para si ou para a sociedade. Também se encontram dificuldades em considerar os 

jovens como sujeitos, talvez pela continuidade de risco social.  

 Nos aspectos geracionais da juventude, Abramo (1997, p. 30-32) contextualiza o modo 

como a juventude vem sendo tematizada a partir das décadas: 

 

- os anos 1950 [...] aparece [...] como uma categoria social potencialmente 

delinquente, por sua própria condição etária [...] formação de cultura juvenil 

[...] rock’n’roll; 

- Nos anos 1960 e parte dos anos 1970, o problema apareceu [...] jovens 

ameaçando a ordem social, nos planos político, cultural e moral [...] atos 

concretos em busca de transformação – movimento estudantil e de oposição 

aos regimes autoritários [...] movimento hippie; 

- [...] anos 1980 vai aparecer como patológica [...] oposta à geração dos anos 

1960: individualista, consumista, conservadora e indiferente aos assuntos 

públicos, apática. Uma geração que recusa-se a assumir o papel de inovação 

cultural [...]; 

- Nos anos 90 a visibilidade social dos jovens muda um pouco em relação 

aos nos 80: já não são mais a apatia e desmobilização que chamam a 

atenção; pelo contrário, é a presença de inúmeras figuras juvenis nas ruas, 

envolvidas em diversos tipos de ações individuais e coletivas. 

 

 Nesse estudo, Abramo (1997, p. 32-34), a partir de dois filmes: O que é isso 

companheiro? E Como nascem os anjos, analisa as figuras juvenis como um fator 

emblemático geracional, jovens politizados na década de 1960 e os empobrecidos envolvidos 

em criminalidade nos anos 1990. Nos anos 1960, a juventude em evidência era os jovens da 

classe média; na da década de 1990, são os jovens pobres que aparecem nas ruas, divididos 

entre o hedonismo e a violência.   

 Nesta trajetória do tempo, temos em várias épocas das juventudes uma visão 

desafiadora, frente à singularidade da multiplicidade dos grupos que foram sendo construídos 

na história. 
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Em seus apontamentos, Abramo (1997, p. 35) ressalta questões pertinentes para 

discutir as particularidades desse segmento social, chamado jovem: 

 

[...] ao privilegiar o foco de nossa atenção sobre os jovens como 

emblemas dos problemas sociais, muitas vezes não conseguimos 

enxergá-los e entendê-los propriamente; e, como consequência, nos 

livrar de uma postura de desqualificação da sua atuação como sujeitos.  

 

Como podemos perceber, o tema juventude sempre esteve presente na pauta de 

discussões e investigações na sociedade acadêmica, delineando a importância de implantação 

de políticas públicas, levando em consideração o desenvolvimento peculiar do adolescente, 

como está descrito no artigo 6º do ECA.    

No reconhecimento da juventude como sujeito de direitos, 

 

No Brasil, especialmente a partir de 2004, inicia-se um amplo diálogo, entre 

governo, parlamento e movimentos sociais, sobre a necessidade de se 

instaurar uma política de juventude no país. Este processo culmina com a 

criação, em fevereiro de 2005, da Secretaria Nacional de Juventude, órgão 

executivo ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República, com o 

objetivo de articular os programas federais de juventude. Ao lado da 

Secretaria, também foi criado o Conselho Nacional de Juventude. Conjuve, 

com a finalidade de formular e propor diretrizes da ação governamental 

voltadas à promoção de políticas públicas de juventude, fomentar estudos e 

pesquisas acerca da realidade socioeconômica juvenil e o intercâmbio entre 

as organizações juvenis nacionais e internacionais. (CONJUVE, 2009, P. 5) 

 

Para legitimar as ações da Política Nacional de Juventude
26

, alguns fatos marcaram o 

processo de discussões nas dimensões político-econômico-social-cultural-educacional no 

Brasil e no mundo, desde a sua criação em 2005 

 

2005 - Lançamento do Projovem 

2007 - Lançamento do Projovem Integrado 

2007 - Brasil sedia 1ª Reunião Especializada da Juventude do Mercosul no 

RJ 

2008 - 1ª Conferência Nacional de juventude 

2008 - 1º Pacto pela Juventude 

2008 - Brasil sedia 4ª sessão da Reunião Especializada da Juventude do 

Mercosul   
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2009 - Brasil sedia 2º Encontro de Parlamentares Ibero-Americanos de 

Juventude 

2010 - Brasil assume presidência da Reunião Especializada da Juventude do 

Mercosul – REJ 

2010 - 2º Pacto pela Juventude  

2010 - Aprovada a PEC da Juventude  

2010 - Ano Internacional da Juventude 

2010 - Brasil sedia Pré-conferência das Américas e Caribe,  

2010 – 1ª Conferência Mundial de Juventude realizada no México 

2010 - 1ª Mostra do Projovem Urbano 

2010 - Brasil passa a integrar a OIJ 

2010 - Brasil assume a vice-presidência da OIJ na 15ª Conferência Ibero-

Americana de Ministros e Responsáveis de Juventude 

2011 - Encontro de Alto Nível da ONU sobre a Juventude em Nova Iorque 

2011 - Aprovação do Estatuto da Juventude pela Câmara Federal 

2011- 2ª Conferência Nacional de Juventude 

2013 - Aprovação do Estatuto da Juventude no Senado Federal 

 

Reconhecendo a importância de políticas públicas para a juventude, na agenda juvenil 

foram-se traçando discussões pertinentes às ações necessárias e urgentes para diagnosticar as 

prioridades na busca de soluções para os problemas da juventude brasileira. Mas, o 

aprofundamento de debates deve continuar na pauta de discussão do governo, pois as políticas 

ainda não conseguiram aproximar-se da comunidade periférica da cidade urbana. 

Em 05 de agosto de 2013, por meio de lutas e movimentos, institui-se o Estatuto da 

Juventude que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas 

publicas de juventude e o Sistema Nacional da Juventude – SINAJUVE (artigo 1º), que entra 

em vigor após 180 dias de sua publicação oficial. 

A Lei Nº 12.852/2013, em seu artigo 1º, nos parágrafos 1º e 2º, explicita a faixa etária 

para o exercício das ações educativas: 

 

§ 1º Para os efeitos desta lei, são consideradas jovens as pessoas com idade 

entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade. 

§ 2º Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos 

aplica-se a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, quando não conflitar com 

as normas de proteção integral do adolescente. 

        

No Estatuto da Juventude, se mencionam os direitos sobre a cidadania, participação 

social e política, representação juvenil, educação, profissionalização, trabalho, renda, 

diversidade, igualdade, saúde, cultura, comunicação, liberdade de expressão, desporto, lazer, 

território, mobilidade, sustentabilidade, meio ambiente, segurança pública e acesso à justiça.  
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No capítulo I, da Lei 12.852, seu artigo 39 institui o Sistema Nacional de Juventude – 

SINAJUVE, aonde descreve as competências (União, Estados, Municípios), Conselhos de 

Juventude e suas atribuições. 

Portanto, este marco legal da juventude na legislação brasileira, representa as lutas dos 

movimentos de atores sociais que contribuíram para provocar os órgãos competentes a 

promover e implantar políticas públicas.  

O enfrentamento da sociedade nos desafios da juventude, na área do sistema de 

atendimento socioeducativo, implica no compromisso de discutir parâmetros na construção de 

significado na vida dos privados de liberdade.  

Em voga, alguns estudiosos (Volpi, 1997; Spagnol, 2005; Junqueira, 2009) discutem a 

temática sobre a aplicação das medidas socioeducativas e o autor de ato infracional. O 

cotidiano socioeducativo na reflexão dos pesquisadores perpassava a contextualização sócio-

histórica no cenário nacional, que por meio de legislações asseguram os direitos infanto-

juvenis.   

O pesquisador Volpi (1997, p. 42) menciona que a aplicação de medidas 

socioeducativas não pode acontecer isolada do contexto social, político e econômico em que 

está envolvido o adolescente. E, a partir desta concepção, o estado, a sociedade e a família são 

corresponsáveis para a garantia de direitos ao adolescente em conflito com a lei, levando em 

consideração os princípios da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

ambos em vigência, objetivando os atendimentos nos espaços socioeducativos para aqueles 

em cumprimento de medidas, conforme mencionada no artigo 112, do ECA. 

 É evidente que em sua trajetória para a vida adulta, muitos jovens se deparam com 

muitos desafios, exigindo algumas decisões para as quais o mundo apresenta um universo de 

possibilidades, desde o estilo de moda, comportamentos culturais e sociais, estética corporal, 

dentre outros aspectos.  

 Para tanto, cabe dar atenção a este grupo vulnerável, consultando os jovens sobre 

questões que afetam suas vidas, e assim oferecer oportunidades para que possam exercer um 

papel na sociedade, enquanto gestão participativa, na construção de políticas públicas para a 

juventude.   

 Inferimos que discutir a questão sobre o jovem no Brasil, fazendo um recorte sobre a 

situação educacional, concerne em estudos sobre juventude, educação e meninos e meninas 
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em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, com diferentes histórias para 

compartilhar. 

 Portanto, é fundamental reconhecer que os adolescentes estão presentes na sociedade, 

com características próprias, construindo sua identidade e aprendizagens. Neste momento tão 

relevante para os meninos e meninas, garantir os direitos, significa proporcionar o seu 

desenvolvimento integral. 

 

 

2.3. O retrato das meninas-adolescentes na história 
 

Na Fundação CASA-SP, a proporção de meninas que cumprem medida socioeducativa 

é bem inferior a dos meninos. Com esses dados, a configuração feminina, certamente tinha 

que estar presente neste estudo acadêmico.   

Quando analisamos a educação de meninos e meninas na história, demonstram-se 

incertezas e ambiguidades sobre os dispositivos legais associados à presença de mulheres em 

lugares públicos e nas instituições escolares. 

Diante desta questão, nos é permitido perceber a realidade da mulher em uma 

sociedade machista e patriarcal até os dias de hoje. E isso, faz-nos refletir, também, sobre o 

papel da escola nas discussões de gênero.  

Ao retornar no tempo, a dificuldade das mulheres em terem oportunidade de 

frequentar a sala de aulas foi marcada pelas atividades domésticas às quais eram submetidas, 

ou seja, educadas para o casamento, sem ter a possibilidade de conviver com o mundo da 

escrita e leitura. As escolas, em sua maioria, eram para os meninos, que se constituíam de 

sujeitos para serem inseridos no mundo do trabalho. 

A construção da identidade feminina perpassa a história brasileira, e em alguns 

momentos na condição de submissão. Confrontamos com um cenário complexo sobre 

questões de gênero e desigualdades sociais, resultantes de argumentos estereotipados, em 

nossa sociedade. 

O fenômeno atual sobre a visibilidade da criminalidade juvenil, com as interfaces da 

questão de gênero e das políticas públicas na construção de atendimento das meninas privadas 

de liberdade, pede de nós conhecer o seu universo nos espaços escolares e da sociedade, 
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analisar a sua trajetória e o cotidiano feminino nos Centros de Atendimento de Semiliberdade, 

sob a perspectiva da experiência social das protagonistas. 

Ao longo das décadas percebemos a invisibilidade das meninas-adolescentes, pois a 

sua vida estava destinada à instrução, as tarefas do lar. Essa percepção é ratificada na análise 

realizada pelos pesquisadores Couto, Coelho, Blard e Noronha (1998, p. 54), quando nos 

dizem que: 

No tempo em que a expressão ‘sexo frágil’ carregava o sentido de inércia 

social, meninas/mulheres pobres foram levadas para Instituições Totais. 

Submetidas ao princípio da domesticidade, que tanto criava domésticas 

quanto domesticava as mulheres, eram encerradas uniformizadas nos 

grandes asilos ou internatos que seguiam os padrões vigentes, criando 

pseudopessoas através do medo, da culpa e dos castigos, ditados pela moral 

católica. 

 

Porém, ao buscarmos referências bibliográficas sobre as mulheres percebemos uma 

lacuna, pois os registros oficiais são, em sua maioria, de autoria masculina. Assim, pouco se 

fala do universo feminino, principalmente daquelas mulheres em condições socioeconômicas 

desfavoráveis e em situação de vulnerabilidade social, sexual e racial. 

Quanto às pesquisadoras Couto, Coelho, Blard e Noronha (1998, p. 54-56), em seus 

estudos e recortes históricos, analisaram documentos encontrados no Arquivo Nacional, sendo 

um deles o Plano Regulamentar do “Imperial Asilo de caridade destinado à educação e 

instrução de meninas pobres e desamparadas”. 

 

Trata-se de um extenso manuscrito datado da primeira metade do século 

XIX que propõe a criação de um Internato feminino e apresenta uma 

proposta de Regimento Interno para o funcionamento da instituição. 

O documento descreve desde vestimentas utilizadas que indicavam a 

hierarquia das internas, número, divisão e entrada das mesmas, sistema de 

educação e instrução, educação moral e física, prêmios, castigos e exposição 

pública anual até a planta detalhada do estabelecimento [...].  

 

Os estudos de Couto, Coelho, Blard e Noronha (1998, p. 58), discutem a questão de 

gênero que para a mulher [...] aprender a ler não representava muita coisa: servia apenas 

para as leituras religiosas [...] ênfase na formação para o trabalho doméstico passa a ser 

uma forte característica das instituições que atenderam a infância e a adolescência feminina 

no Brasil. Assim, em detrimento da educação no século XIX, vemos a especificidade 

identitária desta geração que culmina com a visão da sociedade contemporânea. 
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 Porém a busca pela identidade feminina rompe com algumas situações ao longo das 

décadas, relatada por Couto, Coelho, Blard e Noronha (1998, p. 69), a partir da submissão das 

meninas, pois 

 

Ser menina/mulher pobre, branca ou negra é ainda um dos fatores que levam 

as atualmente denominadas “meninas de rua” para dentro das instituições 

que carregam muitas características de fechamento, apesar das alterações 

surgidas por pressão dos movimentos sociais, que levaram a mudanças 

constitucionais e à elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Durante o desenvolvimento da sociedade, os caminhos que as mulheres traçaram, 

passaram por uma visão de inferioridade. A mudança de comportamento e atitudes tem como 

premissa a desconstrução das diferenças de gênero. 

Ao considerarmos a convivência entre os meninos e meninas, evidenciamos as 

transformações dos estereótipos sociais que se estabelecem na escola. Portanto, possibilitar 

discussão sobre os papéis que homens e mulheres ocupam na sociedade é uma maneira de 

refletir as atitudes comportamentais sobre esta questão. Como expressa Pupo (2010, p. 33): 

 

Um caminho promissor é promover o debate e o diálogo do tema, 

intencional e sistematicamente. É tarefa da escola fazer com que os alunos e 

alunas reflitam sobre seus sentimentos e suas emoções diante de conflitos 

interpessoais, desconstruindo preconceitos de gênero e contribuindo para a 

construção de outros modelos de relação entre homens e mulheres, pautados 

em princípios de igualdade e justiça. 

 

   

O fato das mulheres ingressarem numa escola é fato essencial para observação pois, 

Pupo (2010, p.31) expressa que é nesse universo escolar que meninas e meninos constroem 

sua autoimagem e interiorizam padrões de conduta discriminatória, difíceis de serem 

modificados posteriormente. No contexto das práticas educativas, este espaço pode contribuir 

para a construção de identidades de gênero.  

Outra particularidade se dá na situação vivenciada pelas adolescentes em contraponto 

com os adolescentes, pois Palazzo e Volpi (2011, p. 57), retratam que 

 

Ao olharmos os dados sobre as condições de vida dos adolescentes 

brasileiros a partir da perspectiva de gênero, notamos que algumas 

vulnerabilidades evidenciam-se de forma mais contundente para as meninas 

e outras, para os meninos. Embora os adolescentes homens estejam 

desproporcionalmente mais sujeitos à exclusão no sistema educacional e 
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mais expostos à violência, as meninas são especialmente vulneráveis à 

exploração e ao abuso sexual, inclusive dentro de suas casas; ao abandono 

da escola em decorrência da gravidez na adolescência; e às DST/aids.  

 

 

Essas situações representam a banalização nas discussões, pois também cabe ressaltar 

que são temas bem complexos, a violência e gênero, quando nos reportamos a sujeitos 

vulneráveis.  Em diversos contextos econômicos e sociais, a figura feminina exerce papel 

diferenciado na sociedade, independentemente da invisibilidade das mulheres. 

A visibilidade da mulher traz à luz o debate sobre a sua sexualidade, a exploração de 

seu corpo, mas o grande desafio está na questão de políticas públicas que atendam as 

meninas, adolescentes em nossa sociedade. 

Sobre essa questão, Moraes (2011, p. 383) nos diz que 

 

Nas duas últimas décadas, as distintas formas de violências dirigidas às 

meninas, adolescentes e jovens no Brasil alcançaram visibilidade pública a 

partir das denúncias de diferentes organizações civis que atuam na defesa 

dos direitos humanos. A consistente articulação civil em torno da 

elaboração e aprovação, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), tornou a década de 90 um marco na explosão de denúncias e 

propostas de ação no combate à violência contra esses segmentos, o que em 

boa parte se traduziu em ações coordenadas com os governos em vários 

níveis. 

 

É significativo notar que mesmo com os avanços, na perspectiva de igualdade social, 

legislações, proteção e na garantia de direitos, ainda existe uma luta para o pleno exercício da 

cidadania das mulheres no contexto da sociedade brasileira. 

As características da implementação de políticas públicas nas práticas cotidianas das 

protagonistas ampliam a visão de questões relacionadas ao gênero feminino numa abordagem 

interdisciplinar para compreender a singularidade que exige melhor atuação dos órgãos 

governamentais, no tocante às normativas nacionais e internacionais, que pressupõem a 

necessidade de estabelecer ações pertinentes para a efetivação de seus direitos.     
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2.4. As práticas de socioeducação no ambiente escolar 

 

Para compreender o ato infracional juvenil na sociedade contemporânea, que traz uma 

abordagem histórica no atendimento as sujeitos em vulnerabilidade, encontramos 

possibilidades nas especificidades das medidas socioeducativas. 

A socioeducação pode atender às premissas no ECA, disposto no capítulo IV, do 

direito a educação, cultura, esporte e lazer. 

Diante da especificidade dos locais de convivência dos sujeitos sociais, seja na escola 

ou nos centros de atendimento da Fundação CASA-SP, se verifica a responsabilização dos 

atores na construção de propostas pedagógicas para redirecionar a trajetória escolar e de vida 

dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa. 

Podemos refletir com Oliveira et al. (2010, p. 27) sobre o conceito de socioeducação, 

com base nos processos de uma ação educativa 

 

Qualquer tipo de educação é, por natureza, eminentemente social. O conceito 

de socioeducação ou educação social, no entanto, destaca e privilegia o 

aprendizado para o convívio social e para o exercício da cidadania. Trata-se 

de uma proposta que implica em uma nova forma do indivíduo se relacionar 

consigo e com o mundo. Deve-se compreender que educação social é educar 

para o coletivo, no coletivo, com o coletivo. É uma tarefa que pressupõe um 

projeto social compartilhado, em que vários atores e instituições concorrem 

para o desenvolvimento e fortalecimento da identidade pessoal, cultural e 

social de cada indivíduo. 

 

 Portanto, consideramos importante este universo de experiências em que os 

profissionais, no palco de suas atuações, podem ressignificar a educação.    

Também, por meio das narrativas dos teóricos Freire e Mészáros, é possível pensar a 

educação e repensá-la no contexto dos protagonistas no cenário escolar, estabelecendo um 

diálogo com as suas obras. 

 Ao adentrar no teor do estudo, podemos indagar se realmente a educação é uma 

ferramenta possível de mudanças. Consideramos importante dialogar sobre as opiniões que se 

estabelecem nos aspectos fundamentais das obras: A educação para além do capital e 

Pedagogia do Oprimido, no que se refere à relação entre opressor e oprimido e seus reflexos 

no cotidiano educacional. 
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 Nas páginas de seu livro A educação para além do capital, István Mészáros reflete 

algumas questões essenciais sobre a educação: 

 

Qual o papel da educação na construção de um outro mundo possível? 

Como construir uma educação cuja principal referencia seja o ser humano? 

Como se constitui uma educação que realize as transformações políticas, 

econômicas, culturais e sociais necessárias? (MÉSZÁROS, 2008, p.10). 

 

 O autor nos coloca tais indagações, permitindo reflexões acerca dos objetivos que 

permeiam a organização de nossa pesquisa, enfatizando a relação que se estabelece entre 

educação e ser humano. Ao discutir tais questões que interferem nas interpretações sobre o 

papel da escola no contexto político, social, econômico e cultural, acredita-se serem, também, 

pontos relevantes nesse estudo. 

 Mészáros (2008, p. 105), ao retratar o papel da educação expressa que 

 

Quando pensamos na complementaridade dialética das dimensões nacional e 

internacional da sociedade em nosso tempo, revela-se imediatamente que o 

papel da educação como a educação consensual pratica de forma consciente 

é extremamente importante.  

 

 Neste paralelo entre o papel da escola e o papel da educação, incluindo os 

protagonistas no cenário escolar, se pode alcançar com intensidade a busca de compreensão a 

partir de nossas inquietações no processo do estudo documental e de campo, correspondendo 

à transformação de práticas educativas. 

Vale ainda considerar que Freire (2005, p. 40) estabelece uma relação de diálogo sobre 

os opressores e oprimidos, como podemos observar neste trecho: 

 

O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto deixa de ser 

um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de 

amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos deixam de ser uma designação 

abstrata e passam a ser os homens concretos, injustiçados e roubados. 

Roubados na sua palavra, por isto no seu trabalho comprado, que significa a 

sua pessoa vendida. Só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, 

na sua práxis, se constitui a solidariedade verdadeira. Dizer que os homens são 

pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concretamente fazer para que esta 

afirmação se objetive, é uma farsa.  

 

 Nas palavras de Freire (1996, p. 98) o binômio “opressor” e “oprimido”, refere-se à 

ideia de pensarmos estes personagens no cenário escolar, embora haja questionamentos sobre 
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as práticas que se estabelecem na cotidianidade do processo de compreender que a educação 

é uma forma de intervenção no mundo.  

 Ao olhar sobre o “oprimido” na perspectiva de Freire (2005, p. 60) entendemos que 

 

A ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo esta dependência dos 

oprimidos como ponto vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da ação, 

transformá-la em independência. Esta, porém, não é doação que uma 

liderança, por mais bem-intencionada que seja, lhes faça. Não podemos 

esquecer que a libertação dos oprimidos é libertação de homens e não de 

“coisas”. Por isto, se não é autolibertação – ninguém se liberta sozinho -, 

também não é libertação de uns feita por outros.  

Do ponto de vista pedagógico, partimos dos pressupostos, de que a escola pode ser um 

espaço de trocas de experiências entre os sujeitos sociais, ou seja, acreditar na transformação 

da comunidade escolar que mediatiza as relações interpessoais e intersubjetivas. 

No diálogo que se estabelece no ambiente escolar, acreditamos no desafio de seus 

protagonistas quanto à efetividade de ações educativas para aprimorar a multiplicidade de 

grupos que se reúnem no universo institucional da escola.   

Para compreender as relações que se estabelecem, podemos verificar a opinião de 

Pérez Gómez (2001, p. 12) que diz  

 

É interessante [...] ampliar [...] interpretação culturalista para a compreensão 

da vida da escola, dos modos de intercambio e dos efeitos que provoca nas 

novas gerações [...] útil entender a escola como um cruzamento de culturas 

que provocam tensões, aberturas, restrições e constrates na construção de 

significados. 

 

A complexidade das relações interpessoais, vida urbana periférica, cultura, economia, 

política, cultura, ética, diversidade, dentre outras indagações, fazem parte da 

dimensionalidade que a educação propaga.  

E a partir destes referenciais teóricos e ao número significativo de produção teórica, 

observamos a necessidade de pensar a educação e os jovens em medida socioeducativa de 

semiliberdade, discutindo as situações do cotidiano que interferem nas relações sociais no 

ambiente escolar. 

No reconhecimento das obras de Freire e Mészáros, no campo da educação, 

respeitando suas peculiaridades, temos a oportunidade de dialogar sobre as mudanças 

paradigmáticas entre educação e medida socioeducativa de semiliberdade. No ambiente 

socioeducativo, são trazidos elementos significativos para discutir a política atual de jovens 
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autores do ato infracional em contraponto com os desafios dos profissionais no cenário 

escolar.    

 No contexto educacional, a pesquisa, aponta para a necessidade da ressignificação de 

valores pertinentes ao papel fundamental da escola. E, enquanto instrumento de transformação 

social, cultural e política, mediante ao diagnóstico por meio das entrevistas com os jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade da Fundação CASA-SP, teremos a 

oportunidade de refletir sobre a função social da escola.  

Precisamos considerar que as formações intelectuais, culturais e sociais no âmbito 

educacional são aspectos significativos aos educandos e educadores. Por outro lado, também 

compreender que a escola é um lugar de diversidades, contudo há espaço para o diálogo, 

respeito e tolerância.  

O direito à educação desafia a igualdade de oportunidades, uma vez preconizada nas 

legislações vigentes em nosso país, educação para todos nas escolas. Para tanto, buscar 

alternativas para o processo de inclusão aos adolescentes em situação de vulnerabilidade 

pessoal e social implica em estar matriculados na escola e frequentando as salas de aulas.  

Desta forma, o aporte teórico trazido por Paulo Freire e Mészáros pode contribuir para 

a análise das categorias a partir dos depoimentos dos adolescentes, na maneira de ser, fazer, 

conhecer e conviver no espaço da escola.  
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CAPÍTULO 3 – A EDUCAÇÃO ESCOLAR NO COTIDIANO DOS 

PROTAGONISTAS: ESPAÇO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO? 

 

3.1. O perfil dos Centros de Atendimento de Semiliberdade 

 

Os jovens participantes nesta pesquisa são atendidos pela Fundação Centros de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP. Os Centros de 

Atendimento de Semiliberdade autorizados pela Fundação estão localizados nas regiões leste, 

oeste e norte da cidade de São Paulo.  

Para os jovens inseridos no programa de semiliberdade, artigo 120, da Lei nº 

8.069/1990, temos os seguintes Centros de Atendimento: 

 

- Casa de Semiliberdade Azaléia
27

, subordinada à Divisão Regional 

Metropolitana Leste 1 (DRM II), em operação desde 06 de abril de 1977, 

localizada no bairro da Penha. Atende 20 adolescentes de 12 a 21 anos 

incompletos; gênero feminino; residentes, preferencialmente, nos bairros das 

regiões, central e leste do município de São Paulo, interior e litoral do Estado 

de São Paulo; 

- Casa de Semiliberdade Araré
28

, subordinada à Divisão Regional 

Metropolitana Oeste (DRM IV), em operação desde 28 de março de 2008, 

localizada no bairro da Vila Mariana. O endereço foi atualizado pelos 

responsáveis do Centro de Atendimento, hoje se encontra localizado na Vila 

Nova Conceição. Atende 20 adolescentes de 16 a 21 anos incompletos; 

gênero masculino; residentes, preferencialmente, nos bairros das regiões 

oeste e sul do município de São Paulo; 

- Casa de Semiliberdade Jacirendi
29

, subordinada à Divisão Regional 

Metropolitana Oeste (DRM IV), em operação desde 28 de março de 2008, 

localizada no bairro da Vila Guarani. O endereço foi atualizado pelos 

responsáveis do Centro de Atendimento, hoje se encontra localizado no 

Jabaquara. Atende 20 adolescentes de 16 a 21 anos incompletos; gênero 

masculino; residentes, preferencialmente, nos bairros das regiões oeste e sul 

do município de São Paulo; 

- Casa de Semiliberdade Alvorada
30

, subordinada à Divisão Regional 

Metropolitana Norte (DRM V), em operação desde 24 de abril de 2008, 

localizada no bairro do Carandiru/Santana. O endereço foi atualizado pelos 

                                                           
27

 Informações: Pg. 7-9. Executivo – Caderno 1. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 20/05/2011. 

Acesso em 04/04/2012. 
28

 Informações: Pg. 24-25. Executivo – Caderno 1. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 

01/06/2011. Acesso em 02/07/2012. 
29

 Informações: Pg. 24-25. Executivo – Caderno 1. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 

01/06/2011. Acesso em 02/07/2012. 
30

 Informações: Pg. 9. Executivo – Caderno 1. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 27/10/2010. 

Acesso em 29/03/2012. 
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responsáveis do Centro de Atendimento, hoje se encontra localizado na Vila 

Guilherme. Atende 20 adolescentes de 14 a 21 anos incompletos; gênero 

masculino; residentes, preferencialmente, nos bairros da região norte e leste 

do município de São Paulo; 

- Casa de Semiliberdade Caetanos
31

, subordinada à Divisão Regional 

Metropolitana Norte (DRM V), em operação desde 02 de abril de 2008, 

localizada no bairro da Água Rasa. Atende 20 adolescentes de 16 a 21 anos 

incompletos; gênero masculino; residentes, preferencialmente, nos bairros da 

região norte do município de São Paulo. 

 
 

Por meio de uma pesquisa sobre as características das regiões onde estão localizados 

os ambientes socioeducativos de semiliberdade, apresentaremos a localização e um breve 

histórico dos Centros de Atendimento dos jovens que se encontram na condição de 

semiliberdade. 

  O CASA de Semiliberdade Azaléia está localizado no bairro da Penha de França
32

, ou 

simplesmente Penha, é um dos bairros mais antigos da região leste na cidade de São Paulo. A 

origem do bairro está ligada à religiosidade do local. É atendido por hospital geral; transporte, 

linha 3 – vermelha do metrô paulistano; comércio, além de várias lojas, conta com o 

Shopping Center Penha e o Mercado Municipal da Penha; para o lazer, consta de clube 

Esportivo da Penha, Parque Linear Tiquatira, pista de skate, ciclovia, clubes e associações 

esportivas, teatro ao ar livre e espaço para shows musicais; sobre religião, há várias igrejas, 

templos, centro espírita e comunidades religiosas. 

O CASA de Semiliberdade Araré está localizado no bairro da Vila Nova Conceição
33

. 

É um bairro nobre localizado na Zona Sul de São Paulo que pertence ao distrito de Moema. É 

hoje o bairro com o metro quadrado mais caro da cidade. Como muitos bairros paulistanos, a 

Vila Nova Conceição proveio de propriedades rurais, uma delas se chamava Chácara Maria. 

As fazendas cultivavam gêneros hortifrutigranjeiros para abastecer a cidade de São Paulo. O 

progresso veio nas primeiras décadas do século XX, vários terrenos destas propriedades 

foram loteados para a construção de residências, tornando-se área urbana. Ao passar dos anos 

recebeu investimentos públicos, tais como: pavimentação, por meio de paralelepípedos; 

saneamento básico e iluminação. O bairro, considerado uma extensão da região do Ibirapuera 
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devido a sua concentração de áreas verdes, sofreu a partir da década de 1950 um grande 

crescimento populacional. No início dos anos 1980, o bairro perdeu algumas de suas 

características iniciais, como a horizontalização, com a construção de edifícios altos, passando 

por um rápido processo de verticalização. Devido a sua arborização e a proximidade com o 

Parque Ibirapuera seu território foi valorizado atraindo grandes investimentos imobiliários, 

com isso houve a mudança do perfil socioeconômico de seus moradores. Após a década de 

1990 ocorreram grandes obras que influenciaram tanto o comércio quanto o tráfego 

automotivo. Até 1995 recebeu estabelecimentos comerciais, voltados à comunidade local. 

O CASA de Semiliberdade Jacirendi está localizado no bairro Jabaquara
34

. É 

um distrito do município de São Paulo, no Brasil. Foi criado em 1964. Localiza-se na zona 

centro-sul do município. Até o início do século XVII, a região era ocupada apenas pelos 

viajantes que se dirigiam a Santo Amaro e à Borda do Campo. A partir dessa época, a região 

começou a ser procurada por fazendeiros e sitiantes que passaram a abrir 

estabelecimentos agrícolas e comerciais. Contudo, começou a popularizar-se apenas a partir 

do final do século XIX, quando a prefeitura decidiu instalar o parque do Jabaquara, utilizado 

para passeios e piqueniques. O primeiro loteamento do Jabaquara aconteceu na Vila Santa 

Catarina entre 1920 e 1921. Até o final da década de 1920, boa parte da região era 

escassamente povoada, com chácaras esparsas em meio a extensas superfícies não ocupadas. 

Uma região sem grande urbanização e com grandes características rurais até então. O 

desenvolvimento e a urbanização vieram apenas no final da década de 1920, com a criação 

da Avenida Washington Luís, ligando a mais desenvolvida Vila Mariana aos loteamentos 

suburbanos às margens das represas e, principalmente, com a inauguração do aeroporto de 

Congonhas em 1936. A construção da paróquia de São Judas Tadeu em 1940, a pedido do 

arcebispo metropolitano Dom José Gaspar Afonso e Silva, auxiliou na valorização das terras 

da região, que se beneficiaram com o desenvolvimento. Outra valorização posterior veio em 

1968, quando começaram as obras do metrô de São Paulo. Ficou determinado que a primeira 

estação da linha seria a estação Jabaquara, inaugurada junto com outras seis estações em 14 

de Setembro de 1974. O distrito ainda abriga outra estação metroviária (estação Conceição), 

posterior a Jabaquara. Três anos depois, em 2 de Maio de 1977, foi inaugurado o Terminal 

Rodoviário Intermunicipal Jabaquara, que, por sua localização ao sul da cidade, possui muitas 
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linhas com destino ao litoral sul paulista. A parte comercial também foi desenvolvida e, 

atualmente, a região conta com, no mínimo, dois polos comerciais importantes: O Centro 

Empresarial do Aço e a sede do Banco Itaú. Conta atualmente com mais de 220.000 

habitantes. 

O CASA de Semiliberdade Alvorada está localizado no bairro da Vila Guilherme
35

. É 

um distrito situado na zona norte da cidade brasileira de São Paulo e pertence à Subprefeitura 

de Vila Maria-Vila Guilherme. No século XIX, o Barão de Ramalho, por herança à sua filha, 

Joaquina Ramalho Pinto de Castro, vendeu as terras a Guilherme Praun da Silva. Esse, por 

último, as loteou em sítios e chácaras, que foram vendidas principalmente a imigrantes 

portugueses, impulsionando o seu desenvolvimento. Em 12 de setembro de 1912  o 

comerciante fluminense Guilherme Praun da Silva, adquiriu junto a Dona Joaquina Ramalho 

Pinto de Castro, herdeira do Dr. Joaquim Inácio Ramalho, o “Barão de Ramalho”, uma área 

de cerca de 115 alqueires de terra, que ia do rio Tietê até a estrada da Bela Vista, por oitenta 

contos de réis, oficializando-se tal data como a fundação do bairro de Vila Guilherme. 

Guilherme, ao lotear o bairro, também construiu diversas melhorias, tais como: a primeira 

capela (dedicada a São Sebastião, a quem era devoto), a delegacia de polícia, o grupo escolar 

de Vila Guilherme, a primeira ponte do bairro sobre o rio Tietê (feita de madeira, ligava a av. 

Guilherme e a av. Carlos de Campos). No distrito, é possível encontrar um dos 

grandes shopping centers da cidade: o Center Norte, considerado, outrora, o maior shopping 

da América Latina, com grandes lojas populares, grifes, cinemas e áreas de diversão. O 

Center Norte é um complexo que conta com um grande pavilhão de exposições (o Expo 

Center Norte), responsável por sediar grandes eventos nacionais e internacionais (rivalizando 

com o tradicional Parque Anhembi). O Parque do Trote, reinaugurado em julho de 2006, é o 

primeiro parque da cidade de São Paulo totalmente adaptado para pessoas com deficiência 

física ou mobilidade reduzida. O bairro abriga também o 47° Cartório de Registro Civil - 

Subdistrito de Vila Guilherme, além de duas faculdades: Universidade Bandeirante de São 

Paulo (UNIBAN) e Universidade Paulista (UNIP). 

O CASA de Semiliberdade Caetanos está localizado no bairro Água Rasa
36

 na cidade 

de São Paulo. Foi o ribeirão Tatuapé, cujo leito era extremamente raso, que deu nome à Água 

Rasa. Sobre este curso de água, no fim da década de 1980 foi construída a Avenida Salim 
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Farah Maluf. Possui algumas avenidas, como Salim Farah Maluf, Sapopemba, Regente Feijó 

e Vereador Abel Fereira. O perfil urbano é razoavelmente homogêneo, tanto comercial quanto 

residencial. Porém, a maior parte do comércio situa-se nas grandes avenidas, nos lotes 

existentes entre essas avenidas, estão às áreas residenciais. Os distritos da Mooca e Tatuapé 

têm como característica nas construções de moradia a verticalização nos bairros Água Rasa, 

Alto da Mooca e Vila Regente Feijó, com condomínios de médio e alto padrão, apesar da 

predominância de casas e sobrados de classe média.  Não existem favelas no distrito. 

Administrativamente, a Água Rasa faz parte da Subprefeitura da Mooca. No censo 

de 2000 contava com uma população de 81 070 habitantes. 

Os Centros de Atendimento de Semiliberdade que abrigam os jovens em conflito com 

a lei estão localizados em áreas residenciais, mas com infra-estrutura relacionada ao 

comércio, transporte, cultura, lazer e escola, possibilitando aos jovens a convivência 

comunitária. 

 No que se refere às ações socioeducativas, podemos inferir que existem condições 

para desenvolver atividades com os jovens privados de liberdade, no cumprimento da medida 

de semiliberdade, com apoio psicológico, social e pedagógico. E a inclusão em programas 

sociais e culturais para o exercicio da cidadania e preparação para o trabalho podem ser 

algumas premissas norteadoras para a reinserção nas comunidades em que vivem. 

 Compreender a complexidade da execução de medida de semiliberdade implica na 

ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei. No entanto, parece necessário 

aprofundar a questão de escolarização e profissionalização, de acordo com os recursos da 

comunidade, para garantir o alcance das metas dos jovens na construção do projeto de vida. 

 Conforme caracteriza Certeau (1996, p. 43), sobre a cotidianidade e a vida comum, 

refere-se que: 

 

[...] o bairro é o espaço de uma relação com o outro como ser social, 

exigindo um tratamento especial. Sair de casa, andar pela rua, é efetuar um 

ato cultural, não arbitrário: inscreve o habitante em uma rede de sinais 

sociais que lhe são preexistentes (os vizinhos, a configuração dos lugares 

etc.). A relação entrada/saída, dentro/fora, penetra outras relações 

(casa/trabalho, conhecido/desconhecido, calor/frio, tempo úmido/tempo 

seco, atividade/passividade, masculino/feminino...). É sempre uma relação 

entre uma pessoa e o mundo físico e social. 
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 Portanto, historicizar os bairros em que os Centros de Atendimento de Semiliberdade 

estão localizados, dá a possibilidade de compreendermos a vida da comunidade que convive 

com o cotidiano dos jovens e profissionais da medida socioeducativa. Não temos os 

depoimentos dos vizinhos, mas inferimos os desafios e as tensões existentes nas relações entre 

estes personagens. 

 

3.2. O jovem inserido na escola da comunidade 

 

Em consonância com as leis 8.069/1990 e 12.594/2012, dispõe que os jovens em 

cumprimento de medida de semiliberdade têm o direito de serem matriculados na rede pública 

de ensino na comunidade, sem prévia autorização do poder judiciário, observando que o 

monitoramento das atividades externas seja realizado pela equipe multiprofissional do Centro 

de Atendimento.  

Para aprofundar esta questão talvez seja necessário refletirmos o artigo 53 do ECA, 

que retrata o direito à educação, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O inciso I, diz sobre direito ao 

“acesso e permanência na escola”, fala da igualdade de acesso, mas não podemos deixar de 

registrar a fragilidade da ação pedagógica no que diz respeito à alfabetização dos alunos; 

inciso II, afirma o direito do educando ser “respeitado pelos educadores”, em observância à 

integridade física, psicológica, moral e cultural; inciso III, expõe o direito à “contestar os 

critérios avaliativos”, propiciando aos educandos a possibilidade de exigir qualidade de 

ensino; inciso IV, direito à “organização e participação em entidades estudantis”,  exercício 

prático da cidadania, levando em consideração a dimensão político-social dos estudantes; 

inciso V, direito à “escola pública e gratuita”, afirmando que o educando deverá ser 

matriculado na escola perto de sua residência.    

Este estudo traz em sua premissa os direitos da infância e da juventude, sujeitos do 

processo educativo, que ocupam o espaço escolar. Ao destacar o sujeito-educador, no âmbito 

da escola, Rios (2001, p. 45) diz que    

 

O educador desenvolve sua prática no espaço da instituição que é a escola. 

Enquanto instituição social, é tarefa da escola a transmissão/criação 
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sistematizada da cultura, entendida como o resultado da intervenção dos 

homens na realidade, transformando-a e transformando a si mesmos.  

 

Nos dias de hoje, a ideia disseminada que escola-educando-educador se depara com 

crises geracionais e institucionais, evocando sentimentos de descrença por parte da sociedade 

é um dos grandes desafios enfrentados pelo governo com viés em uma educação de melhor 

qualidade. 

No contexto em que vivemos, a perspectiva ética e política contribuirá para que as 

lideranças governamentais responsáveis pela educação traduzam questões práticas a serem 

implantadas, mediatizados pelo corpo funcional das escolas. 

Delors (2003, p.90), explicita que cabe a escola oferecer oportunidades de 

aprendizagens, ou seja,  

 
[...] aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 

juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes.  

 
 

 A realização de atividades educacionais, a partir dos pilares do conhecimento, supõe a 

adaptação dos sujeitos sociais no que se refere ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola. O projeto é uma estratégia educativa, ou seja, um instrumento de intervenção e de 

mudança social que poderá ser apropriado, a partir de construção coletiva, como expressa 

Rios (2001, p.137) 

Um projeto de escola não se faz sem a participação de todos os que a 

constituem e não é uma mera soma de projetos individuais, mas sim uma 

proposta orgânica, em que se configura a escola necessária e desejada, e na 

qual se articulam, na sua especificidade, as ações de cada sujeito envolvido. 

Na elaboração do projeto, é necessário considerar criticamente os limites e 

as possibilidades do contexto escolar e do contexto mais amplo de que este 

faz parte, definindo princípios norteadores da ação, determinando o que se 

deseja alcançar, estabelecendo caminhos e etapas para o trabalho [...]. 

 

 

 Assim, para o docente, o PPP poderá resultar na interlocução de seus saberes com os 

alunos, na relação dialética entre teoria e prática, no cotidiano educativo. No que se refere à 

especificidade dos professores em suas ações pedagógicas, no âmbito da sala de aula, 

partimos do princípio que dos inúmeros desafios é um espaço de interatividade e ensino-

aprendizagem. 
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 Desta maneira, é importante considerar o ambiente escolar, qual a sua função e os 

pressupostos do fazer pedagógico, quanto à eficácia do sistema educacional. 

 

A escola emerge como uma instituição fundamental para a práxis pedagógica, mas 

vem se modificando ao longo do tempo em nossa sociedade e no nosso país. Percebemos, 

ainda que existem lacunas quanto às políticas públicas educacionais. 

Cabe à questão, afinal qual é o papel da escola? É um espaço com grandes 

responsabilidades, pois recebe crianças, adolescentes e jovens, todos os dias, durante os 

principais anos de suas vidas. É também um local para a promoção da identidade cultural da 

juventude, possibilitando sua inserção no mundo e convivência com as diversidades, 

econômica, política, social, ética e moral.  

Ao refletir sobre o processo pedagógico, fica premente a necessidade de mudança no 

interior da escola concretizando assim, sua função social. Diante disto, o grande desafio da 

escola, é traduzir as questões referentes às expectativas da sociedade quanto ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

Gadotti (p. 11, 2007, grifo do autor) expressa: 

 

A escola não pode mudar tudo e nem pode mudar a si mesma sozinha. Ela 

está intimamente ligada à sociedade que a mantém. Ela é, ao mesmo tempo, 

fator e produto da sociedade. Como instituição social, ela depende da 

sociedade e, para se transformar, depende também da relação que mantém 

com outras escolas, com as famílias, aprendendo em rede com elas, 

estabelecendo alianças com a sociedade, com a população. 

  

Para tanto, a escola não é uma instituição social solitária no contexto das discussões, 

mas tem o compromisso de ter uma atuação com a perspectiva da interdisciplinaridade, 

compartilhando suas singularidades com outros atores e autores do sistema de garantia de 

direitos.  

O estudioso Gadotti (p. 13, idem, grifo do autor), traduz o papel da escola na 

contemporaneidade: 

 

Vivemos hoje numa sociedade de redes e de movimentos, uma sociedade de 

múltiplas oportunidades de aprendizagem, chamada de “sociedade 

aprendente”, na qual as conseqüências para a escola, para o professor e para 

a educação em geral são enormes. Torna-se fundamental aprender a pensar 

autonomamente, saber comunicar-se, saber pesquisar, saber fazer, ter 
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raciocínio lógico, aprender a trabalhar colaborativamente, fazer sínteses e 

elaborações teóricas, saber organizar o próprio trabalho, ter disciplina, ser 

sujeito da construção do conhecimento, estar aberto a novas aprendizagens, 

conhecer as fontes de informação, saber articular o conhecimento com a 

prática e com outros saberes. 

 

  As contradições inerentes no enfrentamento dos problemas, as limitações e obstáculos 

indicam a necessidade de participação democrática, mobilizando os pares para uma reflexão 

aprofundada sobre a escola, uma vez que a educação, por si só, não responde a todas as 

questões sociais que envolvem os jovens.  

  

   

3.3. Itinerário para aprovação das entrevistas 

 

Para compreender o universo escolar desses meninos e meninas, optamos por 

entrevistá-los, buscando em suas vozes as indagações quanto à questão escolar.  

Diante disto, realizamos a trajetória para a obtenção de aprovação da pesquisa e 

autorização para as entrevistas com os e as adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade da Fundação CASA-SP. 

Primeiramente, em cumprimento com os critérios estabelecidos, protocolamos os 

documentos, carta de apresentação do orientador e Projeto de Pesquisa na Fundação CASA-

SP. Após aprovação do projeto, realizou-se reunião com os diretores dos Centros de 

Atendimento, organizado pelo Centro de Documentação e Pesquisa de Documentos – CPdoc, 

na Escola para Formação e Capacitação Profissional - EFCP, objetivando apresentar o projeto 

e assinatura pela pesquisadora do Termo de Responsabilidade e também a elaboração de 

agenda para entrevistas. 

Posteriormente, realizamos o cadastro na Plataforma Brasil, para análise do Projeto de 

Pesquisa pelo Comitê de Ética da Uninove. Para atender aos requisitos, preenchemos todos os 

campos, com informações do projeto e anexamos os documentos exigidos. Entre o período de 

cadastro até a aprovação, ocorreu um diálogo mais prolongado, devido às adequações que 

foram sendo realizadas, conforme as solicitações, por meio de cinco Pareceres 

Consubstanciados do CEP.  

 Mediante aprovação, solicitamos a autorização judicial para dar prosseguimento à 

pesquisa ao Juiz de Direito do Departamento de Execuções da Infância da Juventude – DEIJ.  
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 O Brasil vive um cenário de embate político e jurídico, no que diz respeito aos jovens 

em conflito com a lei. De forma específica, os desafios existentes dentro da escola, haja vista 

que é a primeira instituição de socialização do sujeito além de sua família, é necessário 

dialogar, repensar a educação, com elementos assinalados pelos jovens entrevistados, para 

que sejam lidas e discutidas com os operadores da medida socioeducativa e da escola. 

 Para tanto, a oportunidade do espaço da escuta aos jovens, no universo dos Centros de 

Atendimento de Semiliberdade, trouxe fundamentos significativos para a construção de uma 

prática educativa, impactando no cotidiano escolar. 

 

 

3.4. A história dos jovens e das jovens entrevistados da medida de semiliberdade 

 

As entrevistas foram organizadas de maneira semiestruturada, com os adolescentes do 

sexo feminino e masculino com idade entre 17 e 18 anos, a partir de roteiro, objetivando 

apreender informações relevantes ao problema de pesquisa.  

Para sua realização, os procedimentos foram por meio de entrevistas, com quinze 

perguntas em três blocos temáticos (Convivência familiar e comunitária; O jovem no cenário 

escolar e Experiências pessoais e afetivas), recursos de gravação de áudio e diário de campo, 

para o registro das informações. Esclarecemos que as informações seriam confidencias e os 

seus nomes ficariam em sigilo, para tanto nos depoimentos coletados utilizamos nomes 

fictícios preservando assim, a identidade dos jovens. 

As entrevistas ocorreram em cinco Centros de Atendimento de Semiliberdade, 

Alvorada, Araré, Azaléia, Caetanos e Jacirendi, respeitando-se a agenda de atividades 

multiprofissionais dos jovens, no período compreendido entre 25 a 31 de outubro de 2013, em 

horários acordados entre a pesquisadora e a gestão.  

Os depoimentos apresentados corroboram a pesquisa envolvendo a educação e medida 

socioeducativa de semiliberdade, principalmente com os jovens matriculados na rede pública 

de ensino.  

Durante a apresentação do objetivo da pesquisa, as pedagogas dos Centros de 

Atendimento de Semiliberdade estiveram presentes, assinando como testemunha o Termo de 

Consentimento de Livre Esclarecido. No momento da entrevista ficava a critério dos jovens a 
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presença das pedagogas. Os diretores também assinaram o TLCE como representante legal 

dos jovens em cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade. 

Ao dar a voz para estes e estas jovens, buscamos na escuta, oferecer possibilidades de 

expor suas experiências e vivências no espaço escolar. E a partir das transcrições das 

entrevistas, analisamos as suas contribuições dos temas abordados. 

Alguns estudiosos têm apontado que o aumento das gangs de jovens e adolescentes 

envolvidos com a delinquência seria devido às novas formas de estruturação familiar nas 

quais as relações entre as mães e os filhos seriam predominantes e a autoridade do pai 

inexistente ou mesmo não exercida. Essa situação tem sido atribuída à urbanização e à 

industrialização, ao crescimento exponencial do setor de serviços, ao consumismo 

desenfreado reinante na sociedade, enfim, uma série de fatores que, afastando os pais do 

núcleo familiar, os faz abandonarem a educação dos filhos às mães. Muitas famílias, 

constituídas nas últimas décadas, não registram a figura do pai, são consideradas matriarcais, 

pois são as mães quem dirigem o lar; o sustento e a educação dos filhos são realizados pelas 

mulheres; o pai raramente ou mesmo nunca intervém. Os jovens e adolescentes, em 

consequência, tem grande dificuldade em se identificar e os problemas no relacionamento ou 

a separação das mães lança-os para tal insegurança que eles se voltam quase mecanicamente 

para as gangs. A esse propósito, veja o que nos disse Ivan, quando perguntado sobre o que 

faria se pudesse fazer algo diferente em sua vida: 

 

Não entraria da vida do crime, porque causou só perdas, só desgraça, só, você 

é louco, só, não, do tipo, em alguns momentos trouxe alegria, mas outros, 

trouxe tristeza, né. Há, quando nós temos bastante dinheiro pra tá curtindo, ter 

as pessoas que você gosta do teu lado, dando risada, curtindo da mesma forma 

que você tá curtindo, aí, é da ora. Mas, quando a casa caí, né, senhora. Quando 

fomos presos ou quando fez outro, tomou um tiro, fica paraplégico. Outros 

que morrem, nem os familiares nem sabe onde tá ainda. (IVAN. In GUEDES, 

2014, ANEXOS, p. 106)   

 

Essa conturbada relação dos jovens e adolescentes aparece, clara e espontaneamente, 

no depoimento que colhemos dos nossos entrevistados, quando lhe inquirimos sobre as 

atividades de lazer que gosta de fazer com os seus amigos. Vejamos alguns exemplos. 

 

Trocar as ideia, dar risada. Relembrar os momentos que nós já passamos. 

Pensar no futuro, também, que nóis possamos tar passando novamente, no 

progresso, né. Há, ter a nave, dinheiro, uma casa, uma família estruturada. Ter 
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uma família, que tipo, que não precise passar o que já passei. Quero servir de 

exemplo para os meus filhos. Então vou falar para seguir o caminho certo, 

porque o caminho errado é errado e não compensa. O pai e a mãe e sempre 

manter o respeito, é isso que falta muito, sobre o pai e a mãe. Porque o pai, 

bebe, desrespeita a mãe, e aí, já tem um atrito, a separação, os filhos já ficam 

tristes. (silêncio...) Por isso que tem essas desavenças, né. Filho separando da 

mãe, por causa disso, filho separando do pai. Pai matando o filho, filho 

matando o pai. Para mim eu nem tô aí, que um matem o outro, não matando 

nem eu e ninguém da minha família, é o que importa. É, tem pessoas que 

ficam comovidas com o fato, né. Então, para algumas pessoas servem de 

exemplo, as outras falam, esse já é (silêncio...) um caso perdido. Não tem 

como voltar no tempo para rever. O que é feito é feito, o resto já era. (IVAN. 

In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 105)  

 

 A vida em grupo pode ser uma solução momentânea para os conflitos presentes na 

vida dos jovens e adolescentes, mas tornar-se-á nociva se prolongar e proporcionar o 

envolvimento com a delinquência e as ações delituosas, mas é interessante remeter essa 

procura pela vida grupal no universo escolar e, por conta disso, consultá-los sobre como 

pensam a escola, a importância que atribuem e projetam a essa instituição: 

 

É um espaço importante, sim, com certeza. Não é atoa que muitos com 40 e 50 

anos voltam para a escola. Lá, onde to, é assim, tem pessoas de 40 e quase 60 

anos que estão estudando. Eles voltam porque perderam muito tempo. Porque 

na época deles, era mais importante o trabalho do que a escola, não sei, então 

eles voltam para a escola agora. Tem uma mulher de 60 anos que estuda junto 

comigo. É o momento do retorno. Momento que eles estavam no mundo antes, 

que não era o nosso, pois eles são bem mais velhos que a gente. Então, pra 

eles, tipo, era mais importante o trabalho, do que a escola. Então, eles 

preferiram trabalhar e perderam muitos anos de escola, agora eles voltam, de 

novo. Tem adolescente que chega, dorme, sabe e não tão nem aí. Enquanto 

senhor de idade, fica prestando atenção nas aulas e adolescente chega e dorme, 

do tipo, ao invés de aproveitar, porque na época deles eles não aproveitaram 

os estudos, não deu tempo. E a gente que tem tanto tempo, ninguém, muitos, 

não aproveitam. (CARLA. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 111)  

 

Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos, 

principalmente, na fase da adolescência? 

 

Uns pais sim outros não. Nem todas as famílias são estruturadas, a ponto de o 

filho ter um contato com os pais. Tem uns pais que abandonam os filhos. Os 

filhos abandonam os pais. Algumas vezes dão certo a família outras não, por 

motivo das drogas, roubo. Outras coisas a mais. (IVAN. In GUEDES, 2014, 

ANEXOS, p. 102)        
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Junto à tua família, nos momentos livres, o que vocês programam? O que vocês 

fazem? 

 

Oh, do tipo, mora só eu e minha mãe, só. Eu passo aqui na semi, então o dia 

que eu fico em casa. Quando eu fico em casa, eu fico mais na rua, com a 

molecada lá na quebrada. No geral a gente nós conversamos, vê uma televisão, 

comentamos o que foi no dia a dia. E outras tantas coisas, né, que nós 

conversamos também, no geral, se entra num assunto nos damos continuidade 

nos assuntos, Né!  (IVAN. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 102)   

 

  Enquanto jovem, adolescente, pode promover um bom relacionamento com os pais? 

 

Então, do tipo, na fase da adolescência a mente do adolescente fica um pouco 

conturbada, né. O pai, do tipo, tem que dar uma atenção a mais, porque nem 

todo o filho gosta muito de dialogar com os pais. A atenção tem que ser um 

pouco mais dobrada, por causa que, querendo ou não, na adolescência, as 

pessoas já tomam umas atitudes que podem ser atitude tanto para o bem como 

para o mal.  O meu relacionamento ca minha mãe, é do tipo, é por causa que já 

tive vários problemas na minha vida, mais, isso também, não quer disser que 

tenho que ficar só com esse pensamento, há, problema, fui abandonado pelo 

meu pai, tenho que dar a volta por cima sobre isso e que também tenho que ter 

o meu futuro, tem que pensar no progresso, ficar assim, se apegando a essas 

poucas coisas, não é motivo. (IVAN. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 102-

103)   

 

 Encontramos nos jovens que entrevistamos muita receptividade ao nosso objetivo de 

ouvi-los sobre como concebem e a importância da escola em suas vidas, principalmente, 

quando projetam o futuro e compreendem que a sua relação exige a alteração imediata das 

relações de delinquência à que estão imersos. Nesse aspecto vejamos, então, na sequência das 

entrevistas realizadas, como imaginam e o que nos dizem sobre a interrupção dos estudos e o 

significado que atribuem ao tempo que fora da escola? 

 

Só quando eu fui preso, agora só. Eu sempre frequentei a escola. Fiquei dois, 

três meses fora da escola. Hoje a minha mãe foi fazer a minha matrícula. Só 

assinar pra eu voltar para a escola. Eu repeti o 1º ano do ensino médio, porque 

eu não ia para a escola, não. Quando eu fui preso, eu não estava indo pra 

escola. Ai, não deu a frequência. Toda a escola é tudo normal. Todas iguais. 

Quem faz a escola é o aluno. Eu passei por cinco escolas, mas no Vilalva, a 

disciplina e o ensino é outro. São mais rígidos, lá. O ensino é mais avançado, 

lá. (IVAN. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 104)   
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Se você pudesse pensar uma escola, como seria? 

 

Há, seria do tipo, os professores, tipo, dando uma oportunidade a mais para o 

aluno, tipo, os alunos que não gostam muito de escola, querendo ou não, eles 

não entendem a mente de muitos adolescentes. Não só os professores, os 

diretores, que praticamente comandam a escola, assim, do tipo, 

responsabilidades da escola. Aí, também, os alunos são bagunceiros, o que 

mais tem é bagunceiro. Há, escola do meu jeito acho que teria baderna. Há, 

teria que ter bastante menina, também, né, porque, tá ligada, né senhora 

(ambos sorriram...). A escola tem que ser uma das melhores, né. Porque o que 

eu quero de melhor para mim, eu quero para o meu próximo, também. (IVAN. 

In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 104)   

 

Em sua opinião, você acha que a escola propicia vivências culturais, sociais aos 

jovens? 

 

Algumas sim, outras não. Umas, também vai de classe social, também. Tem 

uns boy, também, tens um periferia, uns são ladrões, outros traficantes. Então, 

vai da sociedade, né. Todo mundo naquele ambiente, todo mundo pode estar 

junto, mas uma delas são separadas, cada um tá no seu adianto, tens uns que 

tem um entendimento, do que é certo ou errado, outros não. Mas, o governo 

não colabora com as escolas das periferias, tem menos oportunidades do que 

as dos boys. A Vilalba é escola de boy. O ensino é diferente, os professores 

são mais rígidos. Se o ensino é melhor, né, o aluno, também, vai querer, já, se 

o ensino é melhor, vou fazer, por onde, que mais na frente pode ser um 

adianto, pra mim mesmo. Na escola poderia ter aula de música, de todos os 

tipos, o futebol, também, que não pode deixar de lado. Mas, também, né, 

poderia pedir opinião pro os alunos da escola. Porque querendo ou não, não 

pode ter só a minha opinião, também, tem que ter a opinião do próximo. 

(IVAN. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 104-105)    

 

Houve interrupção no seu percurso escolar? Quais foram os motivos? 

  

(silêncio...) Não tinha vaga. Porque eu fui expulso. (silêncio...) Ai fui procurar 

escola e não tinha vaga. Aí, fiquei sem estudar. Que série você está? 7ª série 

do EJA. Você acha que houve uma perda nestes quatros anos que ficou fora da 

escola? (silêncio...) Houve. Já era eu ter terminado os estudos. Estaria 

trabalhando em um emprego bom. (silêncio...) Em uma metalúrgica. Os seus 

pais estudaram? Só a minha mãe que terminou, 3º ano do ensino médio. E seu 

pai? Acho que terminou a 5ª. Este ano você estudou? Não. Iniciei quando sai 

da Fundação, ai, comecei a estudar. Nestes quatro anos, fora da escola, o que 

você fez? Trabalhei na pizzaria, fazia tudo. Era forneiro, trabalhava na 

cozinha. E tava fazendo circo escola. (ELIAS. In GUEDES, 2014, ANEXOS, 

p. 99)  
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Se você pudesse construir uma escola, como seria? 

 

(silêncio...) Tem que melhorar. Tem professores que vão para a escola, mas 

não passa lição. A Limpeza da escola. Estrutura melhor. Na escola que tô vaza 

água no teto (silêncio...) parede rachada. (silêncio...) Uma quadra boa, com 

cobertura. (ELIAS. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 99)   

 

 

 No decorrer da retrospectiva histórica que realizamos na construção da presente 

dissertação chegamos à conclusão de que, gradativamente, vem sendo incorporada a 

compreensão de que as crianças, jovens e adolescentes são sujeitos de direitos e em condições 

peculiares de desenvolvimento, o ECA, particularmente, no que diz respeito àqueles jovens 

em conflito com a lei, traz um conjunto de princípios por meio dos quais todo o sistema de 

garantia de direitos deverá desenvolver ações de ressocialização, de aplicar-lhes medidas 

socioeducativas como forma em primeiro lugar de não deixar impune o ato praticado e, 

simultaneamente, entendê-lo diferentemente de um adulto criminoso. Tudo isso nos parece 

muito bem articulado e digno de nota. Mas o que nos chama atenção, no momento em que nos 

dispomos a realizar as entrevistas e operar uma efetiva aproximação desses jovens, é que toda 

essa lógica institucionalizada associada às políticas públicas que visam, por exemplo, a 

implementação do ECA, desconsideram aspectos importantes das experiências pessoais e 

afetivas que, em nossa opinião, não podem ser descuidados por aqueles que estão 

preocupados com a superação do descaso com a vida humana e que vislumbram, no 

fortalecimento das relações educacionais, uma efetiva contribuição na melhoria da 

convivência social.  

 As relações afetivas e de amizade são essenciais no processo de nossa humanização, 

foi esse raciocínio que nos levou a indagar os jovens que entrevistamos sobre o que pensam 

sobre a importância da amizade e da afetividade na superação dos infortúnios em que estão 

mergulhados. Vejamos, então, o que os nossos entrevistados têm a dizer sobre o significado 

da afeição e da cordialidade em suas vidas.  

 

Há, a amizade, tipo, a amizade com os colegas, ou tipo, que a amizade 

verdadeira eu só tenho, só. Porque nos momentos que eu precisei, só ela esta 

lá, tal. A única amizade que eu posso contar é com a dela. Agora, fora à 

amizade da mãe, eu só tenho os colegas, no dia a dia, os companheiros que 

vem, já de uns dias também, que eu conheci. O que precisa, só, também o 
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respeito, o principal. Ser humilde uma pessoa com a outra e a verdade, né. 

(IVAN. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 105)   

 

Agora vamos falar de você, nestas experiências afetivas, você tem ou já teve algum 

relacionamento sério? 

 
Já. Era tranqüilo, eu sempre respeitei a minha ex-namorada, né. Nós tivemos 

momentos em que nos tivemos uns desatritos, né. Do tipo, que nem tudo o que 

ela gostava, também eu gostava, nem tudo o que eu gostava ela gostava, né. 

Mas, tipo, sempre respeitamos o limite do outro. Acabou, né, senhora. Mas, 

tranqüilo, cada um segue o seu caminho. Esse relacionamento teve algum 

sentimento, né senhora. Mas, esse sentimento serviu de exemplo e de lição. 

Porque a gente pode se apaixonar por uma pessoa que sente por fora, não que 

ela seja verdadeiramente por dentro. Que as aparências enganam, né. Muitas 

pessoas se enganam, né. O relacionamento acabou, não dava mais certo não, 

porque ela não gostava do que eu fazia. E eu falei, não vou deixar as coisas 

que eu faço por você. Não to falando que você não seja um motivo fraco, mas, 

também, não é um motivo forte. Porque não vou me apegar a uma menina, 

que conhecia ela, fazia pouco tempo, me apegar a ela, sendo que não vou jogar 

a minha vida fora, de tudo o que já fiz, só por causa dela, lógico que não. Nós 

nos conhecemos na escola, ela morava na quebrada, mas até então eu nem 

sabia que ela morava lá. Na escola, ela fica olhando para mim, tipo, tinha uma 

menina da minha sala que era amiga dela, ai, fui perguntando, tá, aí, ela falou 

que queria me conhecer, também. Então, nos conhecemos e demos 

continuidade, né. Fomos nos conhecendo melhor. Ficamos oito meses e vinte 

dias (suspirou...) Tá ligado, né senhora, bastante tempo. Agora não estamos 

falando, ela me trata na ignorância. Eu acho que ela deve gostar de mim, mas 

eu gosto dela, mas não da mesma forma que eu gostava. Agora eu tenho outro 

tipo de pensamento, já adquiri um entendimento a mais para mim e vi que ela 

não era o certo para mim. (IVAN. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 106)   

 

Na relação que se estabelece o indivíduo com a sociedade, fundamentalmente, a 

convivência escolar propicia o contato subjetivo com os demais grupos sociais que fazem ou 

fizeram parte de sua história. Na infância e adolescência, os jovens passaram por algumas 

experiências na escola, então, perguntamos se na trajetória de estudante, tinha alguns fatos 

marcantes, que no bate-papo com os colegas, sempre recordava. 

 

Há, tem sim. Eu lembro, esses dias eu tava falando pro colega meu, lá na 

minha quebrada, eu fui e falei, acha parça, chapa, poderia voltar àquela época 

que gente estudava lá no Caique, bem antes, de ser transferido pro 

fundamental, na época de prezinho, chapa, porque podia voltar àquela época. 

Porque a gente se conhece desde pequeno, sabe, podia voltar àquela época, 

todo mundo junto, andando junto, ninguém nessa vida. Todo mundo andando 

de boa, sem se preocupar com nada, sabe. É o melhor momento, que eu acho 

assim, que é tá junto dos meus colegas, mas naquela época, né. Foi à época da 
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hora. Tem vários passeios marcantes, também, mais um dos mais marcantes 

foi de uma mão, que esse meu parceiro, a gente fazia curso junto, que lá 

minha cidade, lá tem um curso que é Fundai, sabe, a gente fazia curso junto. 

Daí, o mais marcante memo, foi quando nos fomos pra cachoeira, lá 

em...Xavier. Daí, aquele dia, lá, foi melhor dia, sim, que eu me lembro até 

hoje, de todos os detalhes, foi esse dia. Sabe, eu já tava grande, eu já tinha uns 

10, 11 anos nessa época, já. (CARLOS. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 

126)  

 

A comunicação está presente no cotidiano das pessoas, para tanto educadores, 

precisam atentar-se ao processo comunicacional e à convergência de opiniões entre os seres 

humanos. Na fala dos jovens entrevistados manifestaram-se alguns pontos que julgamos 

importantes, como é caso da comunicação entre professores e alunos, a sensibilidade estética, 

numa perspectiva de um novo olhar para o ambiente escolar.  

Seguem a ideia disseminada que o poder aquisitivo provém da oportunidade de 

trabalho, também, o grau de escolaridade indica condições de empregabilidade em um mundo 

submerso no capitalismo.  Mas, sabemos que os indicadores sobre o mercado de trabalho para 

os jovens revelam índices de desempregos. E quando surgem vagas, acaba por comprometer a 

escolarização ou levam ao abandono da escola.  Quando os jovens entrevistados expressaram 

o assunto sobre a escola reportaram-se sobre a possibilidade de inserção no mercado de 

trabalho, assegurando a necessidade de repensar a estrutura física, relação interpessoal e a 

matriz curricular.  

Ao delinear um paralelo sobre a importância de estudar e os motivos da evasão, 

perguntamos aos jovens, como seria este espaço escolar?  

 

Há, ela seria com bastante gente, com os professores, tipo, que conversaria 

mais com nóis, não só passasse lição. (LUCAS. In GUEDES, 2014, 

ANEXOS, p. 132)   

 

(silêncio...) Seria com um ensino bom, em primeiro lugar, ensino bom, 

professores dedicados, né (silêncio...) professores dedicados, escola limpa 

(silêncio...) boa alimentação (silêncio...) com atividades diferentes, né, não só 

do estudo, mas com atividades diferentes, de cultura, né. Porque é assim, tem 

muitos professores, que hoje em dia, não quer nem saber do aluno, já passei 

por isso, também. Tem professor que passa matéria, explica, se o aluno 

aprendeu, aprendeu, se não aprendeu que se dane o aluno, tem professor que 

pensa assim, que eu já presenciei, já. É mais esse ramo de professor. Assim, a 

estrutura de uma escola, eu deixava uma estrutura igual de uma universidade, 

bem grande mesmo, bem grande, uma estrutura gigante pra ser uma escola 

excelente, boa. Não só como escola, como curso, curso pro próprios alunos 

mesmo, curso, informática, sala de jogos, biblioteca, uma área de 
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alimentação, uma área pra estudar, assim. Penso na escola dessa, que tivesse 

um curso, daí a pessoa saia da escola, ia almoçar na escola e daí, ia pro curso, 

já ia, vamos lá, pro curso. (CARLOS. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 127)   

 

Há, hoje em dia é muito importante, sim. É importante, porque sem estudo, 

você não trabalha, não consegue um emprego, né. Então, hoje em dia, o 

estudo é muito importante. Há, tens uns que tem, né, tem uns que tem sim, 

quer até seguir carreira nos estudos, mas tem outros que não se preocupa, né, 

tem outros que fala, quero mais que se f... e pronto. Tá nem aí, que nessa vai 

acabando repetindo e aí, quando chega numa certa idade, vai pensando, nossa, 

devia ter voltado a estudar, porque...agora é tarde, né. (CARLOS. In 

GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 126)   

 

Outro indício, por meio de suas experiências, a escola, também, é desafiada na sua 

tarefa de propiciar um ambiente agregador entre todos os atores no cenário escolar. No 

interior da escola, os protagonistas, buscam compreender as atividades educacionais e as 

condutas antissociais, problemas que afetam os dias de hoje. A contribuição dos e das jovens 

sobre as situações ocorridas em seu cotidiano, favorece uma reflexão no âmbito da gestão de 

nosso país, no que se refere aos problemas que enfrentam, especialmente, esta população 

vulnerável. 

Então, perguntamos, quais os maiores problemas enfrentados pelos jovens nos dias de 

hoje? 

Como eu vejo. É. Há, eu vejo por mim, assim, que os meus maiores 

problemas, que a gente tem que aprender a superar, tentar, e também, evitava 

muitas coisas. Há que muitos problemas vêm, porque a gente não evita. A 

gente não liga. A gente vai, como que chutando uma bola, a gente vai, vai, vai 

e quando você vê, você já errou. Então ali, já você errou, tem que tentar se 

segurar, ali. Tentar, é, como posso disser para a senhora, fazer diferente. 

Tentar fazer diferente. Tentar de outra forma. Não só ficar chutando a bola e 

depois chutar o balde. (CARLA. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 109-110)   

 

Nos dias de hoje, que enfrentam? Há, enfrentam muitas coisas, né, de menor 

não pode trabalhar, aí, vai, cai nos vícios das drogas, então no tráfico, do 

tráfico, começa a roubar, pra comprar roupa, este negócio que o pai e a mãe, 

não pode dar, então, vai acontecendo, vai entrando no tráfico, começa a 

roubar, só pra coisas de casa, roupa, tênis, dinheiro pra usar droga, mulher. 

Tem vários tipos. (MARA. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 119)  

 

Tipo, na minha opinião, falando, eu acho que tá faltando um pouco mais de 

conversa, tem muita pessoa, muito jovem que não tem alguém pá sentar e 

conversar com ele, não tem, alguém, tipo, pá seguir um exemplo, não seguir 

exemplo do lado ruim, mas, do lado bom. Acho que é isso que tá faltando, um 

pouco mais de conversa, tem uns que até tem, mas outros que não tem, acaba 

se prejudicando. Então, você acha que se o jovem encontrar mais diálogo, 
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exemplo, o jovem enfrentaria menos problemas...isso, bem menos, pelo 

menos na minha opinião, porque eu conversando mais com meu pai, até me 

abri mais, entendi o que ele quer que eu siga, é isso. Não é fácil (sorriu...), 

ainda mais nessa idade, dos 14 pá 18, assim, é que eu tenho 17, mas, é difícil. 

Entender mais os pais, escutar um pouco, parar de, tipo, escutar um pouco 

mais, e não ficar falando em cima, mas se escutasse um pouco mais, ia ser 

melhor. (LUCAS. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 131)   

 

 

É nessa multiplicidade de saberes, que os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa retratam o seu projeto vida, marcado por lutas, fracassos, angústias e vitórias, 

no contexto familiar, social, cultural e educacional. Ao apresentar valores e conceitos, 

comportamentos e atitudes, os protagonistas juvenis respondem às adversidades com a 

capacidade de resiliência.  

As contribuições das entrevistas dos jovens relatando suas experiências/vivências na 

escola e medida socioeducativa de semiliberdade, e as fruições de sua relação com as 

situações confrontadas no cotidiano, permitiram a possibilidade de explicitar os seus 

pensamentos e sentimentos. 

Diante disso, convidamos para que deixassem uma mensagem aos jovens: 

 

Eu acho que a escola é a única oportunidade que nós temos, então temos que 

agarrar esta oportunidade com as duas mãos. E têm muitas pessoas que não 

tem oportunidade, aqueles que têm que saber aproveitar. Vai ser um 

progresso. Porque a vida do crime não compensa, não. Então, tem que seguir 

pelo certo, ser um trabalhador. Que assim, você terá uma família estruturada. 

Sendo um trabalhador e uma pessoa honesta, suas coisas vão vir dignamente. 

Dinheiro honesto rende mais que o dinheiro que não é honesto. (IVAN. In 

GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 107)   

 

Que eles deveriam parar para pensar mais e que, tipo, certas coisas não levam 

a gente a nada. Que a gente tem que cultivar as pessoas que estão ao nosso 

redor, às pessoas que tão valorizando a gente. A gente não pode só valorizar 

nossas amizades, só porque você é da hora, você é legal. Não, valoriza a 

pessoa que acorda todos os dias do teu lado e diz que te ama. Só quero 

colocar, também que a convivência com a família é muito importante, que a 

gente tem que aprender valorizar bastante, isso daí. Porque família, sempre 

vai estar no sangue da gente, amizade, às vezes, a gente esquece, às vezes, a 

pessoa mesmo esquece você. Mas, a família é algo que não vai acabar mais. 

Então, é isso. (CARLA. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 116-117)  

 

É...Só não queria que as meninadas entrasse nessa vida, só isso. Não entra 

nessa vida porque é errada, sofre, nóis tá no aberto, né, nóis tá semiliberdade, 

já é aberto. Mas, quem tá no fechado, é o maior sofrimento. Só peço a Deus 

pra vocês não entrarem nessa vida, porque não vale a pena, não. Segue em 



83 

 

frente nos estudos, que vale a pena. (MARA. In GUEDES, 2014, ANEXOS, 

p. 122)   

 

Há, o que tenho pra falar, sim, que, tipo as experiências, assim, que eu tenho 

passado, aí, vários anos, que praticamente eu perdi bastante a minha 

adolescência, sim, só na Fundação, que foi quatro vezes, já, né. Que hoje em 

dia, isso, essa vida, não vira pra ninguém, o negócio é estudar, mesmo, sabe, 

estudar, correr atrás do estudo, procurar o melhor, pra você já ter seu futuro já 

bem sucedido, que senão vai ter que caiar, só correndo atrás pra ficar bem no 

amanhã, pra ficar bem sucedido na vida. E é isso que eu tenho pra falar. Só. . 

(CARLOS. In GUEDES, 2014, ANEXOS, p. 129)   

 

Eu falo pra todos os adolescentes que, se tiver os pais vivos, ainda, que tem 

muitos que não tem, escutar um pouco os pais, porque é eles que mais tá com 

nóis, nas horas mais difícil, é eles, igual fala nóis, corre com nóis todo o 

momento, os pais é tudo, mas se você tiver um pai pá conversar, pra sentar e 

conversar, vai ser muito bom, ele vai, quer sempre o seu melhor, nunca quer 

te afundar, diferente, de uns amigos, que nós temos, que quer afundar nóis, e 

tem uns que quer nossa melhora, é isso, escutar um pouco mais, porque tá 

faltando um pouco mais de conversa. (LUCAS. In GUEDES, 2014, 

ANEXOS, p. 135)  

 

 

No trabalho de campo, os diálogos com a Carla, Mara, Elias, Ivan, Carlos e Lucas 

(nomes fictícios) foram muito enriquecedores à pesquisa, pois ao dar a voz, às jovens e aos 

jovens, muitas revelações nos concederam, do jeito de pensar e olhar as relações familiares e 

comunitárias, o cenário escolar e as experiências afetivas e pessoais.  

 Os depoimentos desses jovens, quanto à idealização da escola, nos remete à formação 

permanente dos profissionais da educação, objetivando discussões geracionais, para buscar 

entendimento de aproximarem-se das práticas educativas com o momento histórico de nossas 

juventudes, pois ao longo dos anos, os alunos se tornaram mais críticos em relação ao espaço 

escolar.  

Na escola, permanecemos e vivenciamos todas as transformações, destacamos a 

corporeidade, cultura, política, economia e o social. Este ambiente, podemos dizer que é o 

lugar do rito de passagem de diversas etapas da vida do ser humano, da infância à juventude, 

e, também, à fase adulta, buscando a sua identidade profissional, onde até pouco tempo estava 

sob a tutela do adulto, pais, professores e/ou responsáveis. 

Na perspectiva das relações que se estabelecem entre os alunos e educadores no 

cotidiano escolar, Freire e Shor (2011, p.24 e 27), ressaltam que 
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A educação deve ser integradora – integrando os estudantes e os professores 

numa criação e re-criação do conhecimento comumente partilhadas [...] o 

primeiro pesquisador, na sala de aula, é o professor que investiga seus 

próprios alunos. Se os professores ou os alunos exercessem o poder de 

produzir conhecimento em classe, estariam então reafirmando seu poder de 

refazer a sociedade. 

 

 

 Nesse aspecto, a educação tem que ser um processo de acordo com a realidade social, 

cultural e institucional da juventude de nosso país. Pois, nas entrevistas, os e as jovens
37

 

fizeram comentários sobre as suas escolhas, que culminaram com o cumprimento de medidas 

socioeducativas, principalmente na medida de semiliberdade, foco da pesquisa. 

 O professor Libâneo (1994, p. 127 e 129), nos diz que 

 

[...] a escola tem por principal tarefa na nossa sociedade a democratização 

dos conhecimentos, garantindo uma cultura de base para todas as crianças e 

jovens [...] os conteúdos retratam a experiência social da humanidade no que 

se refere a conhecimentos e modos de ação, transformando-se em 

instrumentos pelos quais os alunos assimilam, compreendem e enfrentam as 

exigências teóricas e práticas da vida social. 

 

Consequentemente, ao observar a política educacional, faz-se necessária uma estreita 

ligação entre a rede pública de ensino e a Fundação CASA-SP, para o enfrentamento de 

grandes desafios, quanto à inserção e permanência dos jovens em regime de semiliberdade, na 

escola da comunidade. 

 Pois, ao buscar compreender o lugar da escola na vida dos jovens e identificar o papel 

da escola no contexto dos profissionais que atuam com a juventude que ocupam este universo 

educativo e a instituição executora de medida socioeducativa, tentamos dinamizar por meio 

das vozes, os relacionamentos existentes entre professores, estudantes e escola. 

Na análise do contexto escolar e seu papel no desenvolvimento social e afetivo, o 

ambiente escolar e o professor têm um papel fundamental a desempenhar na educação sob o 

ponto de vista dos jovens e das jovens entrevistados em relação às políticas educacionais. 

Com as contribuições dos jovens, nos parece propício pensarmos as possibilidades 

existentes na história educacional, com viés nos conteúdos curriculares, atividades 

pedagógicas e relações interpessoais no espaço da escola.  

                                                           
37

 Conforme as transcrições das entrevistas na íntegra (anexo). 
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Nesse aspecto nos parece importante retomar algumas palavras da professora Rios 

(2001, p. 60-61) e que são pertinentes e relacionadas ao que nos foi dito pelos jovens 

entrevistados: 

 

A ampliação da ideia de conteúdos, que não se restringem apenas aos 

conceitos, mas englobam comportamentos e atitudes, aponta no sentido de 

se afastar de uma concepção de ensino marcada por uma valorização 

hipertrofiada da razão, como instrumento superior de construção de 

conhecimento. Se a educação é um processo contínuo de busca de um saber 

ampliado e aprofundado, de um viver inteiro, é preciso que os indivíduos 

estejam inteiros nessa busca. Ao lado da razão, a imaginação, os 

sentimentos, os sentidos são instrumentos de atuação na realidade e criação 

de saberes e valores. O bom ensino será, então, estimulador do 

desenvolvimento desses instrumentos/capacidades. 

 

 

A educação para as juventudes deve ser repensada para tentar responder aos desafios 

que enfrentam no mundo, a partir da construção da matriz curricular. É necessário pensar nas 

escolas periféricas dos grandes centros urbanos, formada por jovens que também almejam 

sonhos e realizações pessoais e profissionais. 

Cabe lembrar, também as dificuldades de inserção de alunos provenientes de medidas 

socioeducativas nas escolas públicas de ensino regular, recursos do programa educativo, sobre 

a questão série e idade, e assim, poder concluir os seus estudos. Ainda apregoa o conflito 

geracional que se refere ao interesse e oportunidade para estudar, que por outro se culmina 

com as experiências dos atuais alunos que convivem neste ambiente escolar.  

 Deste modo, Freire (2013, p.141), destaca que 

 

Sendo homens seres em ‘situação’, se encontram enraizados em condições 

tempo-espaciais que os marcam e a que eles igualmente marcam. Sua 

tendência é refletir sobre a sua própria situacionalidade, na medida em que, 

desafiados por ela, agem sobre ela. Esta reflexão implica, por isto mesmo, 

algo mais que estar em situacionalidade, que é a sua posição fundamental. 

Os homens são porque estão em situação. E serão tanto mais quanto não só 

pensem criticamente sobre a sua forma de estar, mas criticamente atuem 

sobre a situação em que estão.  

 

No cotidiano, as relações sociais entre os sujeitos envolvidos na escola e gestada pela 

sociedade educacional atual, representam uma tendência, caracterizada pelas práticas 

educativas, uma cidadania juvenil, transformando o espaço da escola em espaços de encontros 
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entre pares, levando em consideração a construção de atividades culturais e de lazer nos finais 

de semana e feriados.  

Neste ponto, nos parece oportuno refletir nas palavras do educador Severino (2001, p. 

89) que, entre outras coisas, nos diz que 

 

[...] a educação se envolve de um tríplice modo com a sociabilidade: 

prepara os educandos para a inserção na vida social; realiza-se em si mesma 

como exercício de sociabilidade; esse exercício é também seu conteúdo 

formativo. 

 

Desta forma, concluímos que as ideias de renovação e inovação do trabalho educativo 

possam estar ligadas às condições sociais, culturais, econômicas e políticas, na formação dos 

educandos e educadores, ressignificando o tempo e o espaço, em seu campo de possibilidades. 

No bojo de toda essa discussão, é preciso considerar os subsídios fornecidos pelos 

jovens e as jovens em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, nos 

permitindo conhecer os seus pensamentos; como se comportam no cotidiano, o que fazem no 

momento em família, com os amigos, no lazer; que lugar ocupa na comunidade, na sociedade 

e o que pensam sobre o universo escolar. Foram estas questões que buscamos responder com 

esta pesquisa, por meio das vozes inauditas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresentada teve como objetivo compreender os protagonistas juvenis, 

inseridos em medida socioeducativa de semiliberdade sob a responsabilidade do Governo do 

Estado de São Paulo, matriculados no sistema educacional na cidade de São Paulo-SP.  

Ao discutir a atuação da escola da rede pública de ensino e Fundação CASA-SP, que 

se constituem em parâmetros na tentativa de analisar o cotidiano escolar dos e das jovens, 

vemos que as instituições podem construir um espaço democrático e comprometido, ouvindo 

as vozes dos jovens-estudantes e não somente jovens em conflito com a lei.   

Nesse processo dialógico que estabelecemos neste estudo, por meio de trocas de 

conhecimentos, interações e interlocuções com diversos especialistas que discutem as 

temáticas, educação, juventudes e medidas socioeducativas, permitiram-se criar espaços para 

apropriação de novas linguagens para compreender as práticas educacionais.  

A trajetória sócio-histórica relacionada ao atendimento às crianças e adolescentes foi 

muito importante, observando as lutas, avanços e retrocessos nos discursos em atenção a estes 

grupos sociais. 

Mesmo para os autores de atos infracionais, é preciso garantir o acesso ao 

conhecimento e que possam, também ser atendidas as suas necessidades de aprendizagem, 

legitimado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Na sociedade educacional, a permanência e qualidade de ensino estão atreladas à 

condição econômica do sujeito social, impossibilitando qualquer reflexão critica sobre este 

contexto histórico-cultural em nosso país. 

No decorrer desta pesquisa, procuramos investigar, ouvindo as vozes dos jovens e das 

jovens, o que eles pensam sobre a escola, o que nos possibilitou novos olhares, sobre algo que 

acreditávamos conhecer. E também, rever a prática profissional na busca de alternativas no 

contexto institucional por meio de uma adequada fundamentação teórica, que instrumentalize 

o cotidiano das instituições, escola e Fundação CASA, que atendem aos protagonistas 

privados de liberdade. 

Por meio da pesquisa documental, dos dados de campo e análises, constatamos a 

contribuição deste segmento social, pois é um tema que recorrentemente está na agenda da 

mídia, governo e organizações. Na produção deste trabalho consideramos importante 

fomentar as discussões que vêm tornando-se presente nos ambientes acadêmicos. 
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A realização desta pesquisa trouxe, novamente, as inquietações no exercício das 

minhas funções no cargo de Coordenadora Pedagógica, por oito anos na Casa Comunitária, 

hoje, denominado Centro de Atendimento de Semiliberdade, acompanhando os jovens em 

suas atividades pedagógicas, matriculados em instituições na comunidade. 

 Os adolescentes inseridos na medida socioeducativa de semiliberdade e no sistema 

educacional, neste momento, nos possibilita ampliar a discussão sobre as práticas de 

socioeducação como caminho para a construção de ações metodológicas do exercício da 

cidadania e convívio social dos educandos. Assim, acreditamos que ao pesquisar o cotidiano 

dos jovens inseridos na medida, por meio de seus depoimentos, contribui para o entendimento 

dos desafios enfrentados pelos educadores da escola pública. Certo que, os estudos não se 

esgotam aqui. 

A educação e medidas socioeducativas, no século XXI, têm suscitado no espaço 

acadêmico diversos estudos para compreender o cotidiano escolar da juventude. E para tanto, 

a trajetória histórica sobre o atendimento à infância e adolescência em nosso país, a 

vulnerabilidade de gênero, meninas e meninos em conflito com a lei, foram temas voltados 

para estudos da pesquisa. 

 A participação dos jovens e das jovens na pesquisa, na especificidade desse estudo, 

perpassa um trabalho formativo aos profissionais que atuam com os sujeitos, na garantia de 

seus direitos sociais. Para tanto, há a exigência de fundamentos teóricos e institucionais, num 

processo dialógico de interlocuções e interações, visando à integração e o fortalecimento de 

propostas educativas efetivas. 

 Na voz dos jovens, a escola é um espaço de formação de conhecimentos para a vida 

profissional e de socialização, construindo a sua inserção na sociedade.  

Ao constatar afirmação positiva dos jovens sobre a escola, compreendemos que nem 

sempre ela é atrativa. Há encontros e desencontros, uma vez que a expressão nas ruas com 

seus pares e o entretenimento despertam mais interesse do que este espaço institucional. 

Quanto à trajetória escolar dos jovens e das jovens, em suas vozes, percebemos, uma ruptura 

nos espaços da sala de aula e da escola. 

Ao observar as mudanças enfrentadas pela escola verifica-se que as práticas do 

sistema de ensino construídas pela sociedade brasileira, visando adequação, requer hoje uma 

nova leitura de mundo, a partir de diagnóstico situacional, que identifica as juventudes na 

contemporaneidade, convivendo com grandes avanços, advindos com a globalização do saber. 
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A educação escolar desempenha um papel importante no meio de tantas diversidades, 

comportamento, gênero e questões étnico-raciais, entretanto, temos muito que avançar, para 

minimizar os preconceitos e situações existentes. 

No caso deste estudo, é importante ressaltar que as questões dialogadas com os jovens 

e as jovens estão ligadas ao contexto da educação, no universo da escola. 

As reflexões e indagações sobre a educação, no universo da instituição escolar, devem 

permitir não só vivências cognitivas, mas também as experiências pessoais, afetivas e 

emocionais, elementos importantes para os sujeitos jovens das novas gerações. 

As respostas obtidas nas entrevistas com os e as jovens promoveram uma reflexão 

crítica sobre os programas educativos, culturais e sociais que retratam a realidade dos 

estudantes ao desafiá-los para novas perspectivas pela construção de sua educação. 

Ao partir para a análise dos discursos dos jovens em medida socioeducativa de 

semiliberdade, indica-se a existência de um ambiente vulnerabilizado, uma vez a exigência de 

responsabilidades no que se refere à autonomia do cumprimento das atividades pedagógicas.  

Cabe ressaltar que as entrevistas foram realizadas individualmente, nos espaços dos 

Centros de Atendimento de semiliberdade, e garantiu-se a privacidade durante os 

depoimentos. Os entrevistados, em alguns momentos, ficavam em silêncio, e compreendemos 

a introspecção como forma de elaborar e refletir sobre questões de caráter pessoal e afetivo,  

como a evocação de sentimentos de alegria, tristeza, lembranças, melancolia ao retratar as 

suas experiências/vivencias. 

O diagnóstico situacional do sistema escolar, verificado na pesquisa com os jovens em 

cumprimento de medida na Fundação CASA-SP, pode contribuir em uma aprendizagem fora 

de seus muros, rompendo barreiras, preconceitos, num contexto da incompletude 

institucional, no universo da educação brasileira, no que diz respeito ao atendimento aos 

protagonistas.  

Acreditamos que a escola exerce um papel significativo na educação, e está na vida 

das pessoas. É indiscutível, em se tratando do atual sistema de ensino, que ainda se 

apresentam obstáculos que precisam ser transpostos quanto à prática pedagógica, na questão 

da defasagem escolar, pois não se consegue levar os jovens a terminalidade do ensino básico e 

médio. 
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Consideramos estas questões importantes, porque mesmo com avanços na política 

educacional, os desafios centrados nos professores, alunos e escola no contexto atual, pesam 

significativamente nas opiniões e valores da sociedade brasileira. 

Este estudo possibilitou focalizar diversos aspectos relevantes sobre a educação e 

jovens em medida socioeducativa de semiliberdade, pois entendemos haver ainda questões 

para outras investigações, no campo acadêmico. Por exemplo, seria interessante analisar a 

convivência familiar e comunitária, as experiências pessoais e afetivas, que foram relatadas 

pelos depoentes.  

A base de dados desta pesquisa é bastante rica. E este é o primeiro de uma série de 

trabalhos, a partir das entrevistas realizadas, para conclusão do curso de mestrado. As 

trajetórias familiares, sociais e educativas, observadas nas transcrições das entrevistas
38

, são 

aspectos motivadores para continuidade do estudo com os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa da Fundação CASA-SP.  

Como resultado da pesquisa, pudemos observar a hipótese de que o modelo executado 

na rede pública estadual na cidade de São Paulo carece ainda de condições para responder às 

necessidades e expectativas desses sujeitos. Outra hipótese é que, tanto na garantia de direitos 

estabelecidos por lei, quanto àqueles legitimados nas vozes dos e das jovens quanto a sua 

idealização de escola, a permanência no ambiente de ensino pressupõe a elaboração de 

projetos de acordo com a cultura escolar dos alunos do século XXI. 

Por meio dos depoimentos dos sujeitos que estão envolvidos diretamente no cotidiano 

escolar, buscamos entender o papel das instituições que acompanham a vida escolar dos 

alunos, uma vez que está diretamente relacionada com suas condições materiais de existência, 

como a educação, profissionalização, trabalho, saúde, esporte, lazer, família, premissa 

estabelecida no ECA. 

O presente estudo apresenta um leque de possibilidades interpretativas, relacionadas às 

políticas públicas educacionais, no que se refere à socioeducação. O processo educativo, tanto 

na sala de aula e na escola, é o caminho para que professor e aluno possam trilhar juntos os 

caminhos do conhecimento.  

A instituição escolar tem um papel importante na vida dos estudantes, pois é um local 

de socialização, troca de experiências e aprendizagem. Sobre o problema de tantos alunos não 
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se escolarizarem, ou seja, concluírem os seus estudos em idade adequada, acreditamos que 

haja a necessidade de uma reflexão sobre os fatores relevantes culturalmente e sociais que 

permeia a sociedade contemporânea, não relegando a responsabilidade somente ao âmbito da 

escola.     

Quanto à especificidade do atendimento, este trabalho tem como pressuposto, ofertar 

conteúdos formativos aos professores e profissionais envolvidos com os jovens em privação 

de liberdade, para subsidiar discussões e reflexões acerca do desafio da educação e juventudes 

no cenário escolar.  

Enfim, se considerarmos a particularidade das instituições que atendem a estes e estas 

jovens, nos remetemos necessariamente ao debate sobre a qualidade de políticas públicas para 

o enfrentamento destas prerrogativas, o cotidiano escolar dos jovens e das jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade da Fundação CASA-SP. 
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ANEXO 1 - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS COM OS JOVENS E AS 

JOVENS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SEMILIBERDADE – FUNDAÇÃO 

CASA-SP 
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1. Depoimento do jovem Elias (nome fictício) do Centro de Atendimento de 

Semiliberdade  

 Estamos realizando um estudo sobre educação e a medida socioeducativa de 

semiliberdade, principalmente com os jovens matriculados na rede pública de ensino. 

Acreditamos que, pela sua experiência e vivência na medida e na escola, você poderia nos 

auxiliar nesta pesquisa. Você poderia nos dar uma entrevista sobre o assunto? Para 

desenvolver este trabalho, utilizaremos gravação de áudio e diário de campo para o registro 

das informações que você irá nos fornecer. Gostaria de salientar que as informações serão 

confidencias. Você, então, me permite gravar nossa conversa nestes termos? Sim.  

 

Primeiro bloco: Convivência familiar e comunitária 

1. Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos, 

principalmente, na fase da adolescência? 

R: Sim, no estudo e no trabalho. 

      

2. Como vocês programam as atividades familiares no tempo livre? 

R: Passeio com a família, tia e colegas e também jantar e almoçar com a família.  

 

3. Para promover um bom relacionamento com os pais, o que você acha enquanto filho, 

enquanto adolescente? 

R: Ter carinho, aproximar mais... (silêncio...)  

 

4. Em sua opinião, o que o adolescente gosta de fazer lá na sua comunidade? O que os seus 

amigos, seus irmãos, gostam de fazer na sua comunidade? 

R: Sair para curtir um pagode, um funk ...Só para curtir só.  Lazer, jogar bola. Tem campo 

de futebol; quadra de basquete; tem um circo também lá. É um circo escola. Tem dia que eu 

vou lá, sim.  
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5. Esta pergunta irá chamar a sua atenção. Quais são os maiores problemas enfrentados pelos 

adolescentes, nos dias de hoje? 

R: (silêncio...) Quais são os problemas que os jovens sofrem hoje? (silêncio...). Você acha 

que o jovem não enfrenta nenhum problema? Enfrenta.  Não tem nenhum problema ou 

dificuldade? (silêncio...) A dificuldade de tar aqui, desde que estou aqui, agora.  

 

Segundo bloco: O jovem no cenário escolar 

1. Na sua trajetória de estudante, você tem algum fato marcante que você possa dialogar 

comigo, na escola? Nesse tempo todo que está estudando? Você está com 18 anos. 

R: Mas, eu fiquei quatro anos sem ir para a escola.  

 

2. Vamos ver o que você traz na sua lembrança. Você considera a escola um espaço 

importante para o jovem? 

R: É. Para ter um trabalho (silêncio...) Ajuda também no nosso dia a dia, a escola.  

 

3. Houve interrupção no seu percurso escolar? Quais foram os motivos? 

R: (silêncio...) Não tinha vaga. Porque eu fui expulso. (silêncio...) Ai fui procurar escola e 

não tinha vaga. Aí, fiquei sem estudar. Que série você está? 7ª série do EJA. Você acha que 

houve uma perda nestes quatros anos que ficou fora da escola? (silêncio...) Houve. Já era eu 

ter terminado os estudos. Estaria trabalhando em um emprego bom. (silêncio...) Em uma 

metalúrgica. Os seus pais estudaram? Só a minha mãe que terminou, 3º ano do ensino médio. 

E seu pai? Acho que terminou a 5ª. Este ano você estudou? Não. Iniciei quando sai da 

Fundação, ai, comecei a estudar.. Nestes quatro anos, fora da escola, o que você fez? 

Trabalhei na pizzaria, fazia tudo. Era forneiro, trabalhava na cozinha. E tava fazendo circo 

escola. 

 

4. Se você pudesse construir uma escola, como seria? 

R: (silêncio...) Tem que melhorar. Tem professores que vão para a escola, mas não passa 

lição. A Limpeza da escola. Estrutura melhor. Na escola que tô vaza água no teto (silêncio...) 

parede rachada. (silêncio...) Uma quadra boa, com cobertura.  
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5. Falando das suas relações com os colegas da escola, você acha que a escola propicia aos 

estudantes vivências culturais e sociais? 

R: (silêncio...) Propicia. Tem atividades culturais na tua escola? Não tem na escola, mas nós 

vai no CEU Alvarenga para fazer atividade. Volei, natação.  E as vivências sociais, você acha 

que a escola propicia a socialização, bate-papo, o diálogo, a escola dá este espaço aos 

estudantes? Os passeios que nóis tem. Nóis vai pro CEU Alvarenga. Você frequenta o CEU 

no final de semana? Só de vez em quando. 

 

Terceiro bloco: Experiências pessoais e afetivas 

1. Em sua opinião, o que você considera importante numa amizade?  

R: Não ter falsidade um com outro (silêncio...). Não ter inveja do que o outro tem. 

(silêncio...) Só isso só. Você acha que vale a pena ter amizades? Vale, mas depende da 

amizade. Tem pessoa que quer te levar para o mau caminho. O caminho das drogas 

(silêncio...) roubar. Ter uma pessoa que você pode contar nos melhores momentos 

(silêncio...). Quando você está na pior, a pessoa está ali, te apoiando.  

 

2. Como você descreveria o seu estilo de moda e de seus amigos?  

R: (silêncio...) O meu é de um jeito e deles é outro. Usar uma bermuda, a camiseta. Tem 

gente que não gosta de bermuda, gosta de calça, camiseta, bermuda, boné.  

 

3. Quais as atividades de lazer de seu grupo de amigos? 

R: Jogar bola. Andar de bicicleta. Jogo bola lá no CDM. Tem vezes que nós vamos lá 

Ibirapuera andar de bicicleta.  

 

4. Se você pudesse fazer algo diferente, pensando em algo que você fez no passado o que 

você não faria e por quê? 

R: Ter roubado. (silêncio...) O que isso te causou? Só dor de cabeça para minha mãe. 

(silêncio...) Não fazer mais isso. Quero dar orgulho para a minha mãe. Trabalhar, fazer uma 

faculdade.  
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5. Você tem algum relacionamento sério? 

R: Não. (silêncio...) Você já teve um relacionamento sério? Já. Já terminou? Hã...Hã...Hã. 

Quanto tempo? Cinco meses. Eu acho que a mulher tem que confiar mais no homem e o 

homem, né, têm que confiar na mulher que tem. Hoje, o jovem fala em ficar, não é? É. Tem 

diferença em “ficar” e ter “namorar”? Tem. Você só fica ca pessoa, só ta ficando só. Namorar 

é tá junto. 

 

Agradeço-te por aceitar em participar desta pesquisa. 

Tem algo que você gostaria de dizer para finalizar. Não. Podemos finalizar? Podemos. 

 

 

Observações: 

Entrevista realizada em 25 de outubro de 2013. 

Durante a apresentação do objetivo da pesquisa, a pedagoga do Centro de Atendimento esteve 

presente, da qual assinou como testemunha o TCLE. A diretora também assinou representante 

legal do jovem. 
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2. Depoimento do jovem Ivan (nome fictício) do Centro de Atendimento de 

Semiliberdade  

 

 Estamos realizando um estudo sobre educação e a medida socioeducativa de 

semiliberdade, principalmente com os jovens matriculados na rede pública de ensino. 

Acreditamos que, pela sua experiência e vivência na medida e na escola, você poderia nos 

auxiliar nesta pesquisa. Você poderia nos dar uma entrevista sobre o assunto? Sim, senhora. 

Para desenvolver este trabalho, utilizaremos gravação de áudio e diário de campo para o 

registro das informações que você irá nos fornecer. Gostaria de salientar que as informações 

serão confidencias. Você, então, me permite gravar nossa conversa? Sim, senhora. 

 

Primeiro bloco: Convivência familiar e comunitária 

1. Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos, 

principalmente, na fase da adolescência? 

R: Uns pais sim outros não. Nem todas as famílias são estruturadas, a ponto de o filho ter um 

contato com os pais. Tem uns pais que abandonam os filhos. Os filhos abandonam os pais. 

Algumas vezes dão certo a família outras não, por motivo das drogas, roubo. Outras coisas a 

mais.  

      

2. Junto a tua família, nos momentos livres, o que vocês programam, o que vocês fazem? 

R: Oh, do tipo, mora só eu e minha mãe, só. Eu passo aqui na semi, então o dia que eu fico 

em casa. Quando eu fico em casa, eu fico mais na rua, com a molecada lá na quebrada. No 

geral a gente nós conversamos, vê uma televisão, comentamos o que foi no dia a dia. E outras 

tantas coisas, né, que nós conversamos também, no geral, se entra num assunto nos damos 

continuidade nos assuntos, né.   

 

3. Enquanto jovem, adolescente, pode promover um bom relacionamento com os pais? 

R: Então, do tipo, na fase da adolescência a mente do adolescente fica um pouco conturbada, 

né. O pai, do tipo, tem que dar uma atenção a mais, porque nem todo o filho gosta muito de 

dialogar com os pais. A atenção tem que ser um pouco mais dobrada, por causa que, 

querendo ou não, na adolescência, as pessoas já tomam umas atitudes que podem ser atitude 
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tanto para o bem como para o mal.  O meu relacionamento ca minha mãe, é do tipo, é por 

causa que já tive vários problemas na minha vida, mais, isso também, não quer disser que 

tenho que ficar só com esse pensamento, há, problema, fui abandonado pelo meu pai, tenho 

que dar a volta por cima sobre isso e que também tenho que ter o meu futuro, tem que pensar 

no progresso, ficar assim, se apegando a essas poucas coisas, não é motivo. 

 

4. Em sua opinião, lá onde você mora, na sua comunidade, o que os jovens gostam de fazer? 

R: Há. Gostam de curtir, né. Do jeito que a vida promove para nóis, né. As festas, tem 

cinema, tem o shopping, lá. Tem vários entretenimentos. Nós podemos tá curtindo também, 

né, pois somos pequenos, ainda, não somos adultos. Não temos discernimento, temos que 

curtir naquelas, respeitando (silêncio...) os limites.  

 

5. Lá tua comunidade, onde você convive com os seus amigos, você colocou que tem várias 

atividades, para fazer lá, é um espaço bastante interessante, na tua comunidade, ela favorece 

um espaço de lazer, cultural, esportiva. Em sua opinião, quais são os maiores problemas que 

os jovens enfrentam? 

R: Do tipo, tem uns jovens, lá, que não tiveram oportunidade de estudar, então, já são 

excluídos da sociedade, né. Tem outros, também que tiveram oportunidade de estudar e não 

quis estudar. Aí, também, este é um caso a parte. Tem uns que tive oportunidade e seguiram a 

oportunidade que eles tiveram e teve algum sucesso na vida, né. Mais outros, também, uns 

roubam, outras traficam, aí, é uns casos que todos já sabem o fim, né.  

 

 

Segundo bloco: O jovem no cenário escolar 

1. Na sua trajetória de estudante, você tem algum fato marcante que gostaria de destacar?  

R: Não. A minha infância foi tudo normal. Eu sempre respeitei os professores e eles sempre 

me respeitaram. Eu era bagunceiro na sala, mas, que os professores davam um tipo de certa 

liberdade, a gente brincava mesmo, ai, sempre no limite, né. A gente se divertia com o 

futebol, mas só se divertia, mesmo.  
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2. Em sua opinião, você considera a escola um espaço importante para o jovem? 

R: Sim. Considero sim, porque é a única oportunidade que nóis temos para si 

desenvolvermos e ter espaço na sociedade, talvez um empresário, do pouco que nós 

começamos grande, estudando que nóis vamos ter evolução. Tinha atividades esportivas e 

culturais, lá no CÉU, mas eu não participava.  

 

3. Houve interrupção neste tempo em que você está estudando? Você ficou algum tempo fora 

da escola? 

R: Só quando eu fui preso, agora só. Eu sempre frequentei a escola. Fiquei dois, três meses 

fora da escola. Hoje a minha mãe foi fazer a minha  matrícula. Só assinar pra eu voltar para 

a escola. Eu repeti o 1º ano do ensino médio, porque eu não ia para a escola, não. Quando eu 

fui preso, eu não estava indo pra escola. Ai, não deu a frequência. Toda a escola é tudo 

normal. Todas iguais. Quem faz a escola é o aluno. Eu passei por cinco escolas, mas no 

Vilalva, a disciplina e o ensino é outro. São mais rígidos, lá. O ensino é mais avançado, lá.  

 

4. Se você pudesse pensar uma escola, como seria? 

R: Há, seria do tipo, os professores, tipo, dando uma oportunidade a mais para o aluno, tipo, 

os alunos que não gostam muito de escola, querendo ou não, eles não entendem a mente de 

muitos adolescentes. Não só os professores, os diretores, que praticamente comandam a 

escola, assim, do tipo, responsabilidades da escola. Aí, também, os alunos são bagunceiros, o 

que mais tem é bagunceiro. Há, escola do meu jeito acho que teria baderna. Há, teria que ter 

bastante menina, também, né, porque, tá ligada, né senhora (ambos sorriram...). A escola tem 

que ser uma das melhores, né. Porque o que eu quero de melhor para mim, eu quero para o 

meu próximo, também. 

 

5. Em sua opinião, você acha que a escola propicia vivências culturais, sociais aos jovens? 

R: Algumas sim, outras não. Umas, também vai de classe social, também. Tem uns boy, 

também, tens um periferia, uns são ladrões, outros traficantes. Então, vai da sociedade, né. 

Todo mundo naquele ambiente, todo mundo pode estar junto, mas uma delas são separadas, 

cada um tá no seu adianto, tens uns que tem um entendimento, do que é certo ou errado, 

outros não. Mas, o governo não colabora com as escolas das periferias, tem menos 

oportunidades do que as dos boys. A Vilalba é escola de boy. O ensino é diferente, os 
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professores são mais rígidos. Se o ensino é melhor, né, o aluno, também, vai querer, já, se o 

ensino é melhor, vou fazer, por onde, que mais na frente pode ser um adianto, pra mim 

mesmo. Na escola poderia ter aula de música, de todos os tipos, o futebol, também, que não 

pode deixar de lado. Mas, também, né, poderia pedir opinião pro os alunos da escola. Porque 

querendo ou não, não pode ter só a minha opinião, também, tem que ter a opinião do 

próximo.    

 

Terceiro bloco: Experiências pessoais e afetivas 

1. Em sua opinião, o que você considera importante numa amizade?  

R: Há, a amizade, tipo, a amizade com os colegas, ou tipo, que a amizade verdadeira eu só 

tenho, só. Porque nos momentos que eu precisei, só ela esta lá, tal. A única amizade que eu 

posso contar é com a dela. Agora, fora à amizade da mãe, eu só tenho os colegas, no dia a 

dia, os companheiros que vem, já de uns dias também, que eu conheci. O que precisa, só, 

também o respeito, o principal. Ser humilde uma pessoa com a outra e a verdade, né.  

 

2. Como você descreveria o seu estilo de moda, de se vestir e de seus amigos?   

R: Normal, todo mundo tem seus panos, né, as roupas de marca, né. Eu uso qualquer roupa, 

umas pólo, umas bermudas, uns tênis. Não é estilo boy, não. Cada um fez seu adianto, para tá 

vestido de acordo com o que você tem. Qualquer cor para mim tá fazendo o meu adianto. 

 

3. Quais as atividades de lazer que você gosta de fazer com os seus amigos? 

R: Trocar as ideia, dar risada. Relembrar os momentos que nós já passamos. Pensar no 

futuro, também, que nóis possamos tar passando novamente, no progresso, né. Há, ter a 

nave, dinheiro, uma casa, uma família estruturada. Ter uma família, que tipo, que não 

precise passar o que já passei. Quero servir de exemplo para os meus filhos. Então vou falar 

para seguir o caminho certo, porque o caminho errado é errado e não compensa. O pai e a 

mãe e sempre manter o respeito, é isso que falta muito, sobre o pai e a mãe. Porque o pai, 

bebe, desrespeita a mãe, e aí, já tem um atrito, a separação, os filhos já ficam tristes. 

(silêncio...) Por isso que tem essas desavenças, né. Filho separando da mãe, por causa disso, 

filho separando do pai. Pai matando o filho, filho matando o pai. Para mim eu nem tô aí, que 

um matem o outro, não matando nem eu e ninguém da minha família, é o que importa. É, tem 

pessoas que ficam comovidas com o fato, né. Então, para algumas pessoas servem de 
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exemplo, as outras falam, esse já é (silêncio...) um caso perdido. Não tem como voltar no 

tempo para rever. O que é feito é feito, o resto já era.   

 

4. Se você pudesse fazer algo diferente, pensando em algo que você fez no passado, teu 

passado é muito próximo...é, um passado recente, né senhora (sorriu...) o que você não faria? 

R: Não entraria da vida do crime, porque causou só perdas, só desgraça, só, você é louco, só, 

não, do tipo, em alguns momentos trouxe alegria, mas outros, trouxe tristeza, né. Há, quando 

nós temos bastante dinheiro pra tá curtindo, ter as pessoas que você gosta do teu lado, dando 

risada, curtindo da mesma forma que você tá curtindo, aí, é da ora. Mas, quando a casa caí, 

né, senhora. Quando fomos presos ou quando fez outro, tomou um tiro, fica paraplégico. 

Outros que morrem, nem os familiares nem sabe onde tá ainda.  

 

5. Agora vamos falar de você, nestas experiências afetivas, você tem ou já teve algum 

relacionamento sério? 

R: Já. Era tranqüilo, eu sempre respeitei a minha ex-namorada, né. Nós tivemos momentos 

em que nos tivemos uns desatritos, né. Do tipo, que nem tudo o que ela gostava, também eu 

gostava, nem tudo o que eu gostava ela gostava, né. Mas, tipo, sempre respeitamos o limite 

do outro. Acabou, né, senhora. Mas, tranqüilo, cada um segue o seu caminho. Esse 

relacionamento teve algum sentimento, né senhora. Mas, esse sentimento serviu de exemplo e 

de lição. Porque a gente pode se apaixonar por uma pessoa que sente por fora, não que ela 

seja verdadeiramente por dentro. Que as aparências enganam, né. Muitas pessoas se 

enganam, né. O relacionamento acabou, não dava mais certo não, porque ela não gostava do 

que eu fazia. E eu falei, não vou deixar as coisas que eu faço por você. Não to falando que 

você não seja um motivo fraco, mas, também, não é um motivo forte. Porque não vou me 

apegar a uma menina, que conhecia ela, fazia pouco tempo, me apegar a ela, sendo que não 

vou jogar a minha vida fora, de tudo o que já fiz, só por causa dela, lógico que não. Nós nos 

conhecemos na escola, ela morava na quebrada, mas até então eu nem sabia que ela morava 

lá. Na escola, ela fica olhando para mim, tipo, tinha uma menina da minha sala que era 

amiga dela, ai, fui perguntando, tá, aí, ela falou que queria me conhecer, também. Então, nos 

conhecemos e demos continuidade, né. Fomos nos conhecendo melhor. Ficamos oito meses e 

vinte dias (suspirou...) Tá ligado, né senhora, bastante tempo. Agora não estamos falando, ela 

me trata na ignorância. Eu acho que ela deve gostar de mim, mas eu gosto dela, mas não da 
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mesma forma que eu gostava. Agora eu tenho outro tipo de pensamento, já adquiri um 

entendimento a mais para mim e vi que ela não era o certo para mim. 

 

Gostaria que você deixasse uma mensagem, pensando neste jovem que ocupa este espaço 

escolar. Como você colocou, este espaço é importante para os jovens, espaço de ter amigos, 

de conhecer outras pessoas, de aprender, de ensinar. Isso você foi colocando no decorrer de 

nossa conversa. Que mensagem, recado, informação, que você deixaria para tantos jovens que 

frequentam a escola. Eu acho que a escola é a única oportunidade que nós temos, então 

temos que agarrar esta oportunidade com as duas mãos. E têm muitas pessoas que não tem 

oportunidade, aqueles que têm que saber aproveitar. Vai ser um progresso. Porque a vida do 

crime não compensa, não. Então, tem que seguir pelo certo, ser um trabalhador. Que assim, 

você terá uma família estruturada. Sendo um trabalhador e uma pessoa honesta, suas coisas 

vão vir dignamente. Dinheiro honesto rende mais que o dinheiro que não é honesto. A escola 

é necessária, oferece oportunidade se saber utilizar.  

Foi um prazer te conhecer... O prazer foi todo meu. Sucesso, boa sorte. Obrigada, senhora. 

Estamos encerrando esta entrevista. Tudo bem? Tudo bem, senhora. 

Obrigada. De nada, senhora. 

 

 

 

 

Observações: 

Entrevista realizada em 29 de outubro de 2013. 

Durante a apresentação do objetivo da pesquisa, a pedagoga do Centro de Atendimento esteve 

presente, da qual assinou como testemunha o TCLE. A diretora também assinou representante 

legal do jovem. 
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3. Depoimento da jovem Carla (nome fictício) do Centro de Atendimento de 

Semiliberdade  

 

 Primeiramente, gostaria de agradecer por aceitar, disponibilizar o seu tempo para 

participar desta pesquisa. Fique a vontade no decorrer de nossa conversa.  

Estamos realizando um estudo sobre educação e a medida socioeducativa de 

semiliberdade, principalmente com os jovens matriculados na rede pública de ensino. 

Acreditamos que, pela sua experiência e vivência na medida e na escola, você poderia nos 

auxiliar nesta pesquisa. Você poderia nos dar uma entrevista sobre o assunto? Sim. Para 

desenvolver este trabalho, utilizaremos gravação de áudio e diário de campo para o registro 

das informações que você irá nos fornecer. Gostaria de salientar que as informações serão 

confidencias. Você, então, me permite gravar nossa conversa, nestes termos? Sim. A nossa 

entrevista está dividida em três blocos. 

 

Primeiro bloco: Convivência familiar e comunitária 

1. Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos, 

principalmente, na fase da adolescência? 

R: Com certeza. Que é a fase que a gente dá mais trabalho. Querendo ou não, a nossa 

adolescência é uma rebeldia. Então, a gente fica muito rebelde, então, eles estão sempre ali, 

com a gente, tentando mostrar alguma coisa diferente. O objetivo diferente, melhor pra 

gente, mas, muitas pessoas não conseguem enxergar isso. A participação dos pais na vida 

dos filhos é importante. Faz falta um pai, uma mãe, para te ajudar, faz muita falta. Tem que 

ter a presença dos pais, ter mais uma aproximação, sim. Que na minha adolescência, não 

ligava, não. Agora eu ligo sim, agora vejo que tem um pai, que eu tenho uma mãe. Tenho que 

valorizar mais, né. Querendo ou não, são os meus pais, então eu tenho que valorizar eles.      

 

2. No momento em que está na tua casa, com a tua família, qual a programação, o que vocês 

fazem juntos? 

R: Vixe...muita coisa, eu brinco com as minhas irmãs, porque parece que eu não tive 

infância. Tô com as minhas irmãs, eu brinco de bonecas. Se tô com a minha mãe, eu cozinho, 

lavo uma roupa. E é assim, não tenho nada programado. Assim que a gente acorda, a gente 
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arruma a casa e vai brincar, e assim vai indo, vai na feira, vai fazendo as coisas de todo dia. 

Ajudo a minha mãe lavar roupa, outra coisa. Agora não, tô longe dela. Mas, quando eu 

morava junto ca minha mãe, assim, era essas coisas a gente fazia. Uma brincava com a 

outra. A minha mãe tem oito filhos, então a gente brincava com outros, ajudava ela nas 

coisas, a casa era grande, ajudava ela em várias coisas (esta última frase, falou bem 

baixinho). Nóis fazia curso em uma casa de caridade, lá. Aí, lá estuda umas coisas sobre 

Bíblia, sobre o livro da vida, lá. E gente ia pra muitos passeios, vários parques diferentes, 

sítios, eles levavam a gente. (silêncio...). E quando tinha algum dinheiro sobrando, levava em 

algum lugar, no parque, pra praia, essas coisas. 

 

3. Em sua opinião, como promover um bom relacionamento com os pais? 

R:  Há, ter respeito, né. E saber respeitar ali, aquela privacidade que os outros tem, isso aí, é 

bom, né. E também, não magoar mais as pessoas que estão mais ao seu lado. Pois, às vezes, 

os nossos familiares se afastam mais, porque a gente magoa, porque, então, temos que 

cultivar o carinho, e também, dar carinho pras pessoas que estão próximas da gente, que 

quer o nosso bem, assim.  

 

4. Em sua opinião, o que o adolescente gosta de fazer, lá na sua comunidade, onde você 

mora? 

R: Há, tem uns que gostam de jogar bola, tem uns que vai pra represa e outros gostam de 

viver a vida doida deles, a vida louca deles. Mas, tem muita coisa boa. Mas, tem pessoas 

acha que por vezes, começa a sofrer desde pequeno, assim, não enxerga que lá na frente, tem 

coisas boas, outras coisas diferentes, então, já, se entrega naquele mundo que não é dele, 

mas, quer ficar ali, porque pra ele aquilo ali, tá ótimo e aí. Mas tem muita coisa boa para se 

curtir, para se valorizar na nossa vida, na adolescência deles. Jogar uma bola, estudar.  

 

5. Como você entende, percebe, os maiores problemas enfrentados pelos jovens, hoje? 

R: Como eu vejo. É. Há, eu vejo por mim, assim, que os meus maiores problemas, que a 

gente tem que aprender a superar, tentar, e também, evitava muitas coisas. Há que muitos 

problemas vêm, porque a gente não evita. A gente não liga. A gente vai, como que chutando 

uma bola, a gente vai, vai, vai e quando você vê, você já errou. Então ali, já você errou, tem 

que tentar se segurar, ali. Tentar, é, como posso disser para a senhora, fazer diferente. 
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Tentar fazer diferente. Tentar de outra forma. Não só ficar chutando a bola e depois chutar o 

balde.  

 

 

Segundo bloco: O jovem no cenário escolar 

1. Na sua trajetória de estudante, tem algum fato marcante que gostaria de compartilhar?  

R: Há, tem dois alunos que, assim, tipo, que mudei de horário de aula, sabe. Eu estudava das 

10 horas às 12h15, agora eu estudo das 7h30 às 9h45. Então tem dois adolescentes da minha 

sala, que hoje chorou, porque eles me viram na hora que eu tava saindo, sabe, são dois que 

tem problemas mentais, né, então, tipo, eu dava muita atenção para eles na escola. Porque 

muita gente não liga, sabe, para esse tipo de pessoas assim, tipo, vê ali, aquela pessoa ali, e 

não enxerga, não quer entrar naquele mundo que ela vive, ali. Já eu não, queria ficar ali, 

junto com eles e aí, eu aproveitava eles, eles me aproveita. E hoje eu vi, tipo, pra eles eu sou 

especial e pra eles fazem parte da minha vida. Porque são tipo de pessoas que, assim 

merecem o carinho, merece uma coisa legal. Assim, de conversar, e tipo, poder entender ele e 

ele se entender com muitas pessoas que não entende. E hoje, eu vi isso, porque eles gostam de 

mim pra caramba, porque eu tava saindo da escola e eles tavam chegando e aí eu peguei e 

falei: Camila, eu tô indo embora; aí, ela falou: mas, você não vai entrar pra escola; aí eu 

disse: agora eu estudo pela manhã; aí ela falou: que pena, e começou a chorar, e tudo. 

Então, eu faço amizade muito rápida e, tipo, e a minha convivência na escola é ótima. O 

respeito. Tem gente que não vê isso. Tem gente que vê do jeito diferente. Faz vandalismo, 

xinga todo mundo. O meu respeito é de igual. Eles me respeitam, eu respeito eles. E assim 

vou vivendo.    

 

Carla, falando do espaço escolar, super bacana, esta relação que você tem com os alunos... lá, 

não tem só jovem, tem pessoas de idade mais avançada da minha, tem pessoas que você fala 

não tem aquela idade. Que é uma mudança. Deus me colocou num lugar para aprender 

tratar outros tipos de pessoa. Não vê que é só aquele mundo que eu vivia. Que tem outras 

pessoas diferentes. E que eu posso ser feliz de outra forma. É uma escola muito legal. Eu 

gosto muito desta escola, pena que é só esse ano que vou ficar lá. Lá não tem o 1º, 2º ano, 

senão eu continuaria lá.  
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2. Em sua opinião, você considera que a escola um espaço importante para o jovem? 

R: É um espaço importante, sim, com certeza. Não é atoa que muitos com 40 e 50 anos 

voltam para a escola. Lá, onde to, é assim, tem pessoas de 40 e quase 60 anos que estão 

estudando. Eles voltam porque perderam muito tempo. Porque na época deles, era mais  

importante o trabalho do que a escola, não sei, então eles voltam para a escola agora. Tem 

uma mulher de 60 anos que estuda junto comigo. É o momento do retorno. Momento que eles 

estavam no mundo antes, que não era o nosso, pois eles são bem mais velhos que a gente. 

Então, pra eles, tipo, era mais importante o trabalho, do que a escola. Então, eles preferiram 

trabalhar e perderam muitos anos de escola, agora eles voltam, de novo. Tem adolescente 

que chega, dorme, sabe e não tão nem aí. Enquanto senhor de idade, fica prestando atenção 

nas aulas e adolescente chega e dorme, do tipo, ao invés de aproveitar, porque na época 

deles eles não aproveitaram os estudos, não deu tempo. E a gente que tem tanto tempo, 

ninguém, muitos, não aproveitam.  

 

3. Você teve alguma interrupção no seu percurso escolar?  Você parou de estudar, por algum 

tempo? 

R: Há, eu parei, quando eu resolvi sair daqui (sorriu...) Eu tava aqui e, do tipo, fui embora e 

não quis voltar mais, aí eu parei de estudar. Aí, sabe, fiquei um ano sem estudar, 

praticamente. Porque eu tava estudando daqui, como eu, sai daqui sem ganhar a minha 

extinção de medida, meu L.A., então eu não podia estudar lá fora, eu fiquei fugida lá fora e 

não podia estudar. Não dava para eu estudar por causa desse momento, aí. Daí, eu tinha que 

voltar aqui. Eu sou impaciente, tipo, pesa, do tipo, no começo, assim, você tá nem aí, que 

nem, eu tava chorando lá embaixo, quando a senhora me chamou, porque eu tava pensando, 

pô, chega no final, ao invés de eu ficar mais tranquila, que tá acabando, parece que vai 

pesando a consciência. Aí, eu saio, não vou voltar mais, mas tenho que voltar, porque tenho a 

minha família lá fora. E eu prometi as minhas assistentes aqui, que eu ia mudar, então, tipo, 

já passei várias vezes aqui,eu  não quero passar mais, então, eu tenho que voltar e, é nessa 

hora que eu volto. Cheguei hoje, aqui, arrasada, porque eu fui no médico, também, eles 

falaram uns negócios para mim, que eu fiquei meio assim, colocando coisa na minha cabeça. 

Coisa que não é para colocar e eu coloco, porque sei lá, falam que é nada grave, mas que 

tem um problema. Pra mim eu fico com aquilo na cabeça. Então, eu não queria nem voltar, 

mas voltei, né, porque a minha família em primeiro lugar e as pessoas que gostam de mim, 
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né, aqui. Querendo ou não, tem muitas pessoas que gostam de mim. Como a senhora falou, 

tudo passa, tô aqui pra te ajudar, gosto de você pra caramba. Por isso, que eu volto, 

valorizar mais as pessoas que gostam de mim, que quer me ajudar aqui.  

 

4. Se você pudesse pensar numa escola, como seria?  

R: Aí, pra mim, a escola tem que ser mais valorizada, sabe, pois tem gente que não valoriza. 

A escola, tá lá, bonita, chega lá, faz um piche, estes vandalismo. Deveria ser mais valorizada. 

Ter mais respeito, tanto aluno, como professores. Querendo ou não, o professor pensar que 

tá respeitando, mas não tá. Tem muito desrespeito dentro da escola. O que devia ter, era 

respeito. E as pessoas aprenderem a viver uma com as outras, não é porque aquela pessoa tá 

mal vestida ou mal arrumada, que eu vou desmerecer dela. Não, tenho que ir lá, perguntar se 

ela tá bem, porque ás vezes, você passa, sim, a pessoa passa na rua, assim, tá com mal cara 

de humorada e você fala um bom dia, a pessoa fica super feliz. Dentro da escola é a mesma 

coisa, tipo, ás vezes, aquele aluno tá mal triste, aí, você pode chegar e perguntar, mas, não 

faz bolinha de pape, taca na cabeça, xinga, coloca apelido, então isso chato. Então, a escola 

é um espaço que tinha que ter respeito, tipo, quando o professor tá explicando, mesmo você, 

não estudar, não vai para a escola. É melhor prestar atenção no professor, então não vai 

para a escola. Não quer estudar fique em casa. Chega lá, o professor tá tentando explicar, 

quero explicar,quero explicar. Tem cinco lá frente,querendo estudar e mil lá trás, sabe, 

xingando, fazendo bolinha de papel, jogando nas costas do professor. É chato, porque o que 

tem que ter na escola é mais respeito. E a consideração entre as pessoas. O lugar onde 

estudo é o CIEJA, é pequeno, devia ser bem maior, devia ser diferente, tem que ser uma coisa 

simples, porque se eles forem pela boniteza da escola, acaba fazendo vandalismo, eles 

acabam quebrando quase tudo na escola. Então, pra mim tem que ser uma escola simples, 

mas que veja ali, pô, vou entrar e vou me valorizar mais, aquele lugar que estou. De um lugar 

mais adequado, assim, espaço mais arejado, também. Que a escola na avenida é chato. 

 

5. Em sua opinião, você acha que a escola propicia vivências culturais, sociais aos jovens?  

R: Tem bastante, sim. Há, teve uma exposição estes dias dos trabalhos que a gente fez. É 

esqueci o nome, é falando sobre São Matheus, sabe, sobre esse lugar, e a fez várias coisas, 

sobre o monotrilho, essas coisas. E a gente foi fazer uma exposição lá no CEU, só que não 

deu pra mim ir. Mas, fiquei sabendo que foi muito legal. A gente trabalha todo mundo junto, 
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todas as salas, tanto da tarde, da manhã e do outro período, da noite, acho que tem lá. A 

gente faz tudo junto. Aí, quando chega na semana, a gente faz uma exposição, lá sim. 

Cinema, não sei, porque faz pouco tempo que eu tô lá. Assim, tipo a única coisa que eu sei lá, 

é que me chamaram pra ir, mas que não deu, porque eu tive que fazer CAPS, foi esse, aí, que 

eles fizeram a exposição, lá, pra falar sobre o trabalho que a gente faz. Sobre, como chegou 

até aquele ponto, aquele lugar onde que eles moram hoje. Como foi pra chegar até ali, onde 

tá hoje, o ônibus foi parar ali, essas coisas. A gente vai fazendo, mas não deu pra mim ir. 

Então, eu não sei muita coisa.    

 

Percebi que você tem um carinho pela escola, você fala com bastante sentimento da escola. 

Quando eu cheguei lá e fazia um ano que eu não estudava. Eu cheguei lá, o professor, o 

diretor, disse você tem tudo pra passar de ano, você tem tudo pra fazer o seu 1º ano, e se dar 

bem lá frente. Porque você tá chegando agora, tá terminando o ano, mas eu vou passar uns 

trabalhos pra você e você faz. E a gente vai arrecadar as notas que você já tinha, com essas 

que eu vou te dar agora, e as das do decorrer dos dias que você está aí. Eles dão 

oportunidade, pra você, tem gente que não quer aquilo mesmo, sabe, vai pra lá, só pra 

bagunçar e não quer nada com nada.     

 

 

Terceiro bloco: Experiências pessoais e afetivas 

1. Em sua opinião, o que você considera importante numa amizade?  

R: (silêncio...) Nossa, tem muita coisa, sinceridade, respeito, carinho, sabe sim, a 

confiança.Porque, tipo, eu vou falar de uma amiga minha, senhora, que tava aqui. Aí, eu e 

ela não tava saindo pra visita familiar, a gente tava ficando aqui todo final de semana. Eu já 

passei aqui muitas vezes, e tipo, eu voltei pra cá, e minha família... como eu me envolvi com 

uma pessoa lá fora, e, ele, tipo, eu separei dele, mas a pessoa não quer me deixar sozinha, 

quer por que quer ficar comigo. A minha família achou que eu estava correndo risco de vida 

e ai, preferiu que eu ficasse aqui, por um tempo. Aí, fui ficando com ela, enquanto eu tava 

aqui, ela tava conseguindo cumprir. Só que ai, eu achei um tio pela internet, que faço curso, 

então, achei um tio meu pela internet, e ele falou se eu queria passar uns finais de semana na 

casa dele, eu podia. Eu fui passar um fim de semana, lá. Então, eu voltei, ela tava naquela 

agonia e ela pegou e escreveu uma carta pra mim. E, tipo, eu falei pra ela, se depender de 
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mim eu vou te ajudar, vou te dar força para você ficar aqui. E eu vou te ajudar. Gosto muito 

de você. Eu quero ver você bem, amanhã ou depois, quero ver você lá fora, não quero ver 

você mais aqui dentro. Não quero que você passe o que eu passei aqui, entendeu. Eu já passei 

aqui, várias vezes, e eu falo pra todas as meninas e pra todas as pessoas, que tão aqui 

comigo, que não vale a pena, você tá aqui dois e três meses, e você ir pra sua casa e falar 

não voltar mais, não vai dar nada, eu não voltar mais. E você ficar lá com os seus amigos, 

curtir com teus amigos. Achar que tem amigos lá fora, e você não tem. Esses  amigos que a 

gente acha lá fora, a gente não tem. E falei pra ela, fica, que eu vou ajudar, trago de minha 

casa uma roupa, ou o que eu puder trazer pra você, pra te ajudar. Eu vou trazer. E, ela falou, 

então tá bom, eu vou ficar. Ai, eu fui no final de semana pra minha casa e voltei na semana. 

Ela tava meio angustiada, eu perguntei: o que foi, ela disse: nada. Tem certeza que não é 

nada? Ela falou: Tenho. Nisso ela tinha entregado uma carta pra uma outra menina, e falou 

assim, só entrega pra Carla, na hora que eu saí. E aí, na hora que ela saiu, a menina veio e 

falou, a Cris, mandou te entregar. Aí, eu peguei, sério. Eu li a carta, aí ela tava falando, que 

tipo, ela não ia voltar, que ela gostava muito de mim e que ela não queria mais saber daqui e 

que ela não tava mais aguentando, mais. Então, tipo, pra mim, ela traiu a minha confiança, 

porque eu queria ajudar ela, entendeu, querendo ou não, eu queria ajudar ela. Então, ali, ela 

não confiou em mim, porque, tipo, ela preferiu a pessoa que ela conheceu há pouco tempo. 

Porque querendo ou não, ela conheceu um rapaz aqui em São Paulo, só que ele é do interior 

(falou bem baixinho...) então ela se deixou levar, entendeu, ela foi e tá com ele, e tô aqui, 

entendeu, mas já falei pra ela, dou todo apoio pra você voltar, porque eu quero te ajudar, no 

que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar.  

 

2. Como você descreveria o seu estilo de moda e de seus amigos?   

R: Meu estilo de moda, eu sou maloqueira, senhora, (sorrimos...) eu sou maloqueira. Minha 

mãe sempre falou, você é meio homem, sabe, porque o meu jeito de andar é que me faz assim, 

sabe. Eu ando meio... A minha moda, então, eu sou meio maloqueira. Agora, tem umas 

amigas minhas, assim, que são meio patricinha, aí, usam vestidinho, rasterinha. Eu nunca fui 

desse negócio, eu gosto de por um tênis no pé, uma calça, um jeans folgado, uma blusa 

folgada, pra mim tá bom. Pra elas não, tem que colocar tudo apertadinho, sandália alta, a 

moda delas são mais. As minhas diferente, sou maloqueira, pra mim uma bermuda, um 

chinelo, tá bom. (sorrimos...)  
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3. Quais são as atividades de lazer com o seu grupo de amigos? 

R: Oh...Eu já jogava muita bola, jogava bola, jogava vôlei, ia pra represa. Esse negocinho de 

shopping eu não sou muito fã, não. Sabe assim, mas jogar bola, jogar futebol, eu gosto muito, 

jogar futebol, vôlei, é comigo mesmo, natação. Todo domingão ia fazer natação com as 

minhas amigas. Eu gosto e elas também, senão não batia meu forte com a teoria de ir. Eu 

gosto mais de futebol. Quem é seu ídolo?  Tem uma mulher, mas que eu esqueci o nome dela. 

Mas, minha ídola, mesmo, é uma amiga que tava aqui, que passou pelo time da portuguesa, 

que é a Mi..... 

 

4. Se você pudesse fazer algo diferente, ao pensar no teu passado, um passado muito próximo, 

o que você não faria e por quê? 

R: O que eu não faria, ter magoado a minha mãe muito, senhora, muito mesmo, porque tipo, 

se eu pudesse voltar no passado, eu nada do que eu fiz, eu taria fazendo, eu nem taria aqui 

falando com a senhora, porque, sei lá, é uma coisa que fiz a mãe sofrer demais. Se eu pudesse 

voltar, e mudar o meu passado, eu voltava. Fiz ela sofrer demais, sabe, ela falava pra mim, 

tava entrando por um  ouvido e saia pelo outro. Para mim as amizades era melhor, minha 

mãe, era minhas amigas, meu pai, eram meus amigos, a minha comida eram meus amigos, 

tudo era aí, eu só ligava para meus amigos. Com doze anos de idade, eu saí de casa, e 

minhas amizades me deixavam bem. Só que chegava um ponto eu olhava de um lado, olhava 

de outro e só a porta da minha casa estava aberta, então era pra lá que eu voltava. Então, se 

eu pudesse voltar atrás, nada disso teria acontecido na minha vida, não teria sido presa, não 

teria envolvido com certas pessoas, não teria usado droga (silêncio...). E, nem estaria 

fumando cigarro até hoje. 

 

5. Agora vai mexer um pouco com o teu coração, não tem jeito, tem ou já teve algum 

relacionamento sério?  

R: Aí... (sorriu e suspirou profundamente...). Eu já tive sim, mais, sei lá, sabe, pra mim foi, só 

brincou comigo, só. Sabe, menina, então, brinca, né... (falou bem baixinho...). Mais, é uma 

coisa que a minha mãe fala, você tem que aprender a superar as coisas da vida, porque os 

outros falam, que você ama uma pessoa, e nunca vai amar outro, isso é mentira. Você vai 

amar outro sim. Eu acredito nisso e espero isso. Que eu ame outra pessoa.  Porque me 
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apeguei em uma pessoa, ali, e tipo, acha, só porque achava que ele era o dono da casa, sabe, 

terminava comigo, andava pra rua, ficava por aí, depois voltava (falou bem baixinho...) 

então, me magoou muito, me usou pra caramba, brigou comigo, batia ne mim, e quem tava, 

ali, perto de mim, era só a minha mãe. Minha mãe ligava pra mim e falava, sai de perto desse 

cara, eu falava, não, eu gosto dele e quero ficar com ele. E, aí, quando brigava com ele, eu ia 

saí, ficava na rua, aí, ele ligava no meu celular e falava, não, volta pra cá e eu ia. Só que era, 

tipo, assim, ele queria só brincar comigo, me usar, usufruir do meu corpo depois fazia como 

se eu fosse nada. O relacionamento durou um ano e meio, por aí. Depois eu não quis mais, eu 

não quis mais, eu não tava mais aguentando aquela vida. Mais, hoje ele vem atrás de mim, 

mais eu não quero mais. Ficou amizade? Nem amizade. Porque, assim, você pega raiva da 

pessoa, assim, porque quando você gosta, quando você dá uma confiança pra pessoa, a 

pessoa tem que aprender a cultivar aquilo dali, mas não, o homem, certos homens assim, não 

liga pra isso, acha assim, que ela vai terminar comigo e tem outra ali na frente, então não 

liga muito pra isso. E, aí, eu ia pra minha casa, às vezes, vê minha mãe, e nessas, ele me traia 

e ele tinha uma filha. E uma vez eu fui lá, só pra ver a filha dele, nem foi pra subir pra ver 

ele, e aí, a filha dele falou, assim: meu pai tá com outra mulher. E, eu fui ver e era aquilo, e 

aí, eu comecei a chorar, briguei com ele, bati nele, bati nela, sabe, só que não é uma coisa 

que se eu bater nele, não vai adiantar nada, ele não voltar pra mim e nem eu... Então, pra 

mim, eu preferi terminar, acabou e ficou por isso. Nem amizade, não quis nem amizade. Mas, 

hoje, ele passa, tem a cara de pau de falar comigo (sorriu...) e eu falo, né, assim, porque não 

ainda nada dar desprezo pra pessoa, então eu falo com ele normal, mas, não é uma pessoa 

que também não quero pra minha vida, não.   

 

Gostaria que você deixasse uma mensagem aos jovens, pense nesses jovens que estão no 

universo da escola, da sua vida. Porque jovem falando com jovem, se entende. Que eles 

deveriam parar para pensar mais e que, tipo, certas coisas não levam a gente a nada. Que a 

gente tem que cultivar as pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas que tão valorizando a 

gente. A gente não pode só valorizar nossas amizades, só porque você é da hora, você é legal. 

Não, valoriza a pessoa que acorda todos os dias do teu lado e diz que te ama. Só quero 

colocar,também que a convivência com a família é muito importante, que a gente tem que 

aprender valorizar bastante, isso daí. Porque família, sempre vai estar no sangue da gente, 
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amizade, às vezes, a gente esquece, às vezes, a pessoa mesmo esquece você. Mas, a família é 

algo que não vai acabar mais. Então, é isso. 

 

Muito obrigada por participar desta pesquisa, dar a tua voz, contar um pouco de suas 

experiências com a família, escola, parte afetiva, porque é difícil falar de nossos sentimentos 

e, você contou. Agradeço a gentileza... Eu que agradeço. Obrigada. De nada. 

 Podemos encerrar... com certeza. 

 

 

 

 

Observações: 

Entrevista realizada em 29 de outubro de 2013. 

Durante a apresentação do objetivo da pesquisa, a pedagoga do Centro de Atendimento esteve 

presente, da qual assinou como testemunha o TCLE. A diretora também assinou representante 

legal do jovem. 
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4. Depoimento da jovem Mara (nome fictício) do Centro de Atendimento de 

Semiliberdade  

 

Estamos realizando um estudo sobre educação e a medida socioeducativa de 

semiliberdade, principalmente com os jovens matriculados na rede pública de ensino. 

Acreditamos que, pela sua experiência e vivência na medida e na escola, você poderia nos 

auxiliar nesta pesquisa. Você poderia nos dar uma entrevista sobre o assunto? Sim. Para 

desenvolver este trabalho, utilizaremos gravação de áudio e diário de campo para o registro 

das informações que você irá nos fornecer. Gostaria de salientar que as informações serão 

confidencias. Você, então, me permite gravar nossa conversa... Sim, senhora. Nós temos três 

blocos de perguntas, para fomentar a nossa conversa, nosso diálogo. 

 

 

Primeiro bloco: Convivência familiar e comunitária 

1. Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos... Sim, 

principalmente, na fase da adolescência? 

R: Sim, eles se apegam mais, vê como nóis somos, eles ajudam mais. Mais, quem sofre mais 

são eles. Eles sofrem muito, né. Mas, eles ajudam. Na adolescência a gente chama mais 

atenção, nóis faz muita coisa errada, depois pra nóis tá nesse lugar, onde nóis tá, né. Aí, eles 

vê, quem é quem, os pais, quem é quem. Mas, eles estão sempre do lado, eles são pai, né, são 

mãe, pai. Mãe é mãe, pai é pai. Aí, eles estão sempre do lado, judando, ajudando (sorriu...).      

 

2. Quando você está com a tua família, o que vocês programam um final de semana, um 

momento de lazer? O que vocês fazem? 

R: Há...nóis saí, nóis vai no shopping. Nóis vai no parque. Brinco com minhas sobrinhas. Há, 

brinco com minha família. Depois eu saio no final de semana, eu vou pro um role, né, curti 

um pouco a minha vidinha. Mas, tá bom. Vou curtir um pouco com a minha mãe, almoço com 

ela, coisas que eu não fazia antes com ela, quando eu tava no mundão. Você usou a 

expressão “coisas que não fazia quando estava no mundão”, que significa... há...porque 

quando eu tava no mundão, eu fui ser presa, pra entender (silêncio...)  o certo e o errado. 

Fazia tudo errado, não ficava com a minha mãe, com as sobrinhas, dentro de casa.  
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3. Como promover um bom relacionamento com os pais? 

R: Há... (suspirou profundamente...) já é meio complicado, não sei dizer, há... tratar eles 

bem. Ela me tratar bem, quando ela me trata mal, começa ter uma briga. Mas, só tratar bem 

e saber levar a mãe, só isso, saber levar. Não fazer nada de errado perto dela. Só isso.  

 

4. Em sua opinião, o que o adolescente gosta de fazer, lá na sua comunidade, onde você 

mora? 

R: Adolescente, gosta de fazer? É. Jogar bola, soltar pipa, bolinha de gude, ir pas balada. 

Tem uns que gostam de usar droga, tens uns que não gostam. Mais é mais balada e futebol. 

Funk, né. (sorriu...) 

 

5. Quais são os problemas que os jovens mais enfrentam, nos dias de hoje? 

R: Nos dias de hoje, que enfrentam? Há, enfrentam muitas coisas, né, de menor não pode 

trabalhar, aí, vai, cai nos vícios das drogas, então no tráfico, do tráfico, começa a roubar, 

pra comprar roupa, este negócio que o pai e a mãe, não pode dar, então, vai acontecendo, 

vai entrando no tráfico, começa a roubar, só pra coisas de casa, roupa, tênis, dinheiro pra 

usar droga, mulher. Tem vários tipos. 

 

Segundo bloco: O jovem no cenário escolar 

1. Na sua trajetória de estudante, tem algum fato marcante na escola? E quando você está 

conversando com os amigos, você se lembra do fato? 

R: Há...Quando eu estudava na outra escola, bagunçava muito, zuava todo mundo, fazia 

lição corretamente, lógico, zuava as professoras, zuava os alunos, jogava os alunos no lixo, 

bagunçava com meus amigos. Eu fui expulsa da escola. Xinguei e bati na professora. Aí, 

fiquei sem estudar. Sai da escola 2005, não, 2005, não, 2011, 2012, oh não, em 2010 sai da 

escola. Voltei em 2013. Fiquei um bom tempo sem estudar.  

 

2. Em sua opinião, você considera a escola um espaço importante para o jovem? 

R: Sim. Se você não aprender nada nesse momento, nenhum emprego você assume. Se não 

sabe ler e nem escrever você não trabalha. Que tem que ter muita educação. A escola é 

importante, mas tem alguns jovens que entende, alguns não entende. Cai pro vício e já era. 

Só pensa nessa vida. Em algumas escolas você faz amizades,. 
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3. Você disse que interrompeu os seus estudos de 2010 a 2013?  Quais foram os motivos? 

R: O porque, foi, (suspirou...) tava usando droga, andando com os moleques, tava folgada e 

aí, se não gostava da professora e aí a professora começou a debater boca, e aí, acabei 

batendo nela, xingando ela, ela chamou a diretora e aí eu xinguei a diretora, memo, e a 

diretora me mandou embora. Eu perdi muito tempo fora da escola. Que na série que tô, 

deveria estar em outra série. Já ter terminado os estudos.   

 

4. Se você pudesse pensar numa escola, como seria?  

R: Ichi...como ia ser esta escola. Ia ser uma escola só aluno da minha idade, só da minha 

idade. Não fazer nada de errado. Cheia de meninas (sorriu...). Deixa eu ver, ia ter um lanche, 

almoço. As pessoas ia ser mais da hora, legal. Tem uns que são chatos. Oh, ia ser uma escola 

bacana. Ia ser de adolescente e não de criança. Na escola que eu tô, eu tô bem, bacana. Há, 

eu acho que sim. Porque criança e adolescente, não leva muito a ver. Criança faz mais 

barulho e adolescente gosta de ficar conversando num canto. A escola poderia ser grande, 

espaçosa, quadra de futebol, uns jogos com cadeira, tudo limpinho, bonito. Grande, já ajuda. 

Uma sala maior, com uma lousa grande.  

 

5. Em sua opinião, você acha que a escola propicia atividades culturais, sociais aos jovens?  

R: Sim, acho isso. Ensina muitas coisas. Na matéria de artes, aprende a pintar, fazer conta, 

lê, que é bom, um pouco. Sei ler um pouco, não vou mentir, né. Português, inglês, ajuda. Você 

vai aprendendo um monte de coisas pelas escolas, jogar bola, handebol, educação física, 

aprende muitas coisas. Há, eu fui ao zoológico, cinema, há...várias coisas eu já foi, muitas 

coisas na cabeça que tem. Há... o hopi hari é da hora.   

 

 

Terceiro bloco: Experiências pessoais e afetivas 

 

1. Em sua opinião, o que você considera importante numa amizade?  

R: Importante num amizade (silêncio...). Ter respeito, sinceridade, não ser falsa (silêncio...). 

É muitas coisas, é melhor deixar até queto. (sorriu...). É muitas coisas, vai ficar picante, 

deixa queto.  
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2. Como você descreveria o seu estilo de moda e de seus amigos?   

R: Como assim. Seu estilo de moda, como você se descreve, eu gosto de me vestir desta 

forma... há, eu gosto de vestir, há, o meu estilo é de vestir de machinho e as meninas vestir de 

mulherzinha. Tem umas meninas, é o bonde de cada mina aqui dentro, de machinho e de 

mulherzinha. Quando você fala de “machinho”, você quer dizer o quê? Há, que se veste como 

homem, nóis sai parecido de homem, e gosta de mulher. E tem as meninas, e as meninas 

andam como mulherzinha, vestida de sainha, xuxinha. Coisas...de mulher. Gosto de cabelo 

cortadinho, camiseta, bermuda, tênis, chinelo, boné, brinco, relógio, colar (sorriu...). E o teu 

grupo de amigos, também se vestem parecidos com você? É misturado, bondinho dos 

meninos e bondinho das meninas. E depois, nóis chega lá dentro da casinha de baixo, 

mistura. É o bonde todo.  

 

3. Quais são as atividades de lazer que você gosta de fazer com o seu grupo de amigos? 

R: Há, lá na rua, lá na quebrada, lá na favela, como assim, brincar com os moleques, 

molequinhos, jogar bola, sair com os meninos, ir pro baile funk, pro shopping e pro cinema 

com as meninas daqui, só escola e curso e passeio. Hoje tem passeio, hoje tem cinema. Gosto 

só pancadão e pagode. Pancadão é funk, senhora (sorriu...) é mania de falar.  

 

4. Se você pudesse fazer algo diferente, ao pensar em algo que fez no passado, um passado 

muito próximo, você tem só 17 anos, o que você não faria e por quê? 

R: O que fiz no passado. Não tinha entrada na vida do crime, não tinha conhecido drogas. 

(silêncio...). Não tinha aprendido a traficar, conhecer a droga, conhecer o tráfico. Se não 

conhecesse o tráfico, não conhecia os caras, esses caras, não conhecia roubar. É não entrava 

na vida do crime, só isso. Não queria. Eu podia ter retirado. Podia, mas não retirei. O capeta 

atenta, né. A senhora vai escrever isso? Fique tranquila. 

 

5. Agora vai mexer um pouco com os teus sentimentos... ichi... não tem jeito, podemos 

conversar...Claro. Você tem ou teve algum relacionamento sério?  

R: Sério, tenho sim (falou pausadamente...) com qual delas? (sorriu...)... deixa eu ver, deixa 

eu escolher uma, calma aí, a Jana..., é eu escolho ela memo, é a menina, é a minha primeira 

namorada. Deixa eu falar, é a minha primeira namorada, ela fez o que, conheci ela, com ela 

até hoje. Ela me tirou das drogas, ela me conheceu traficando, me tirou do tráfico, me ajudou 
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muito, aí, ela veio morar comigo, tipo, nóis, foi meio casada. Faz tempo que vocês estão 

juntas? Faz tempo, Aí, nóis, temino, ela foi embora e eu voltei pa vida. Aí, fiquei a maior cota, 

aí eu catei uma tal de Bru..., tava com a Bru... e com ela e  deu o maior bochicho, aí terminei 

com ela de novo, ela foi embora, tá morando lá perto da minha casa. Aí, que, eu fui preso, 

quando tava com a Bru... A Bru... não quis saber nada de mim, não queria nem olhar pra 

minha cara, me ajudar e ela fez o maior corre pra mim sair da Ru..., eu tava lá na Ru...na 

primeira passagem, que esta é a segunda, e ela não sabe. Daí, na primeira passagem eu fui, 

quando eu sai eu fui e liguei pra ela, fui e fiquei com ela. E fiz as pazes. Aí, briguei com a 

Bru... nóis voltou, agora, eu voltei com a Bru... de novo. Ela me ajudou muito, né. Mas, o que 

mais machuca é a Jana...É a primeira namorada. Nois tá terminada, nóis terminou, mas eu 

vou na casa dela, nóis fica de vez em quando, mas machuca, confirmado. Aí, a Bru... fico com 

ela, sim, de vez em quando, fala que tá comigo, mas só pega, que ela não falou nada, mas tá 

terminado, surpresa, tá e tudo. Mas quando eu fui presa, promessa de correr atrás de mim, 

porque é maior de idade, né, tem 19, me ajudou muito. Ela só queria que eu arrumasse um 

jeito na minha vida, pra mim trabalhar e estudar. Só isso. Há, ela gosta de mim e eu gosto 

dela, né. Tanto briga e volta, briga e volta, né, mas nóis tamo tentando. Tomara que volta. 

Como as famílias de vocês lidam com estes sentimentos? Minha mãe, de boa. Porque tenho 

uma irmã, também. Mas, a minha irmã, a minha mãe leva de boa. A minha irmã luta boxe, é 

casada e tudo e eu sou... Tá treinando para as olimpíadas de 2016. Eu ia fazer, eu tava aqui, 

mas a minha mãe não veio assinar. Eu já fiz duas vezes.  

 

Quero te agradecer pela disponibilidade em participar desta pesquisa, porque falar da gente é 

complicado... É. Falar de nossos sentimentos, emoções, do que se pensa sobre os temas que 

conversamos...É...Só não queria que as meninadas entrasse nessa vida, só isso. Gostaria de  

pedir que você enviasse uma mensagem aos jovens. Mande uma mensagem...Não entra nessa 

vida porque é errada, sofre, nóis tá no aberto, né, nóis tá semiliberdade, já é aberto. Mas, 

quem tá no fechado, é o maior sofrimento. Só peço a Deus pra vocês não entrarem nessa 

vida, porque não vale a pena, não. Segue em frente nos estudos, que vale a pena. 

 

Podemos encerrar? Podemos. 

Obrigada, muito obrigada. De nada. 

 



125 

 

 

Observações: 

Entrevista realizada em 29 de outubro de 2013. 

Durante a apresentação do objetivo da pesquisa, a pedagoga do Centro de Atendimento esteve 

presente, da qual assinou como testemunha o TCLE. A diretora também assinou representante 

legal do jovem. 
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5. Depoimento do jovem Carlos (nome fictício) do Centro de Atendimento de 

Semiliberdade  

 

 Estamos realizando um estudo sobre educação e a medida socioeducativa de 

semiliberdade, estamos com o jovem do CASA Caetanos, e vamos discutir sobre os jovens 

matriculados na rede pública de ensino. Acreditamos que, pela sua experiência e vivência na 

medida de semiliberdade e na escola, você poderia nos auxiliar nesta pesquisa. Você poderia 

nos dar uma entrevista sobre o assunto? Sim. Para desenvolver este trabalho, utilizaremos 

gravação de áudio e diário de campo para o registro das informações que você irá nos 

fornecer. Gostaria de salientar que as informações serão confidencias. Somente aquelas 

pessoas que lemos no termo de compromisso, que terão acesso a estas informações.Você, 

então, me permite gravar nossa conversa? Sim. 

 

 

Primeiro bloco: Convivência familiar e comunitária 

1. Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos, 

principalmente, na fase da adolescência? 

R: Há...na minha opinião, tipo, no mundo que a gente vive hoje, né, os adolescentes, os 

jovens, quer curtir, quer zuar, quer namorar, e nesse certos pontos, assim, é difícil os pais 

controlar, só conversando com os filhos, falando pros filhos estuda, ir pra escola, pra seguir 

o melhor caminho, porque esses caminhos, assim, de hoje em dia, não vira. Porque lá mais 

frente, né, o que vai ser da filha, né. Então, tem que seguir exemplo bom. Os pais têm que dar 

conselhos, senão não dar conselhos, não adianta, né.  

      

2. Como que vocês programam as atividades familiares no tempo livre? Porque você passa a 

semana aqui, mas no final de semana, você convive com a sua família? Sim. O que vocês 

fazem juntos? 

R: Há, tipo, nos finais de semana, que só mora eu e minha vó. E minhas tias saíram de casa, 

né. Daí no final de semana, eu vou pra igreja com minha vó. Saio com meus colegas. E chega 

no domingo, né, daí a família vai em casa almoçar, aí, já faz um almoço de família, conversa, 

vê meus primos. Que no outro dia tem que voltar pra luta de novo, né. Todo mundo gosta de 
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almoço em família, mas pra outros lugares, assim, a gente vai, pra roça, temos familiares que 

moram na roça. Fazer um peão no parque. Vê coisas diferentes, né.  

 

3. Como promover um bom relacionamento com os pais? 

R: Saber respeitá-los, né, em primeiro lugar, respeitar os pais, assim vai, né, tem que dar 

respeito para ser respeitado. Respeitando os pais, eles vão dando mais valor pra gente, né. 

Mais ajuda.  

 

4. Em sua opinião, o que os jovens gostam de fazer lá na sua comunidade, você falou da sua 

família, desses momentos prazerosos com ela, mas o que os jovens gostam de fazer? 

R: Há, na minha comunidade, é uma comunidade humilde, que, bem antes na época era de 

barro, daí hoje em dia é asfaltado. E, lá é uma comunidade carente, o que a molecada gosta é 

de jogar bola, andar de bicicleta, sair pa rua. Isso é o que a molecada gosta. O jovem gosta 

de andar bonito, né, andar bem arrumado. Ter uma namorada, isso que o jovem gosta. 

Sai...com os amigos, ir pra uma balada. Minha comunidade é assim, é, muito, tem as partes 

erradas, mas tem as partes boas, também, né. E as partes boas é essa. Todo mundo dando 

risada pa rua, gente extrovertida. O que eu vejo, a realidade, né.  

 

5. Você falou das coisas boas que os jovens fazem, mas que também tem coisas erradas, mas 

enfim, você percebe a felicidade nos jovens lá na tua comunidade. Quais são os maiores 

problemas que os jovens enfrentam hoje, em sua opinião? 

R: Há, hoje em dia, o maior problema é o tráfico de drogas, né, tem bastante na minha 

comunidade, tem bastante isso, né. É, cada esquina uma biqueira diferente e os jovens lá, se 

arriscando, se arriscando. Mas, uns, tem uns que nem precisa disso, né, mas tem uns que tá 

lá por necessidade memo. Que eu conheço um, converso com uns, falo pra eles que isso não 

compensa, porque já passei por isso, e agora tô de maior (18 anos), agora não é mais 

Fundação, né, agora é outras ideias, né. E é assim, tráfico de drogas na minha quebrada tem 

bastante, memo, não tem como. É o maior problema, porque lá é desde pequeno, porque tens 

uns que vi desde pequenininho, e hoje em dia tá lá. Molecada vê, vê dinheiro fácil, e quer ir. 

Falando também, quando o moleque vai vê, tá lá dentro. Tem influência. Tem bastante 

molecada que quer ter o poder. A molecada vê os caras tudo passando de motoca, carrão, 

curtindo um som, há, eu quero ter também, daí, eles vai e fica lá até conquistar, tens uns que 
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conquista, tens uns que conquista nesse meio errado, mais tens uns que acabam indo preso, 

né, sorte pra poucos. É influência de andar bem bonito, bem arrumado. Molecada quer tá, 

andar de tênis de mil reais no pé, corrente, moto, a molecada quer isso, lá, é isso que 

influência bastante, música, também, né, muito funk, que hoje em dia, influência muito, esse 

lado aí, muitos podem falar que não, mais, no fundo, no fundo, influência sim, pra quem 

entende bem as músicas, influência, sim.   

 

Segundo bloco: O jovem no cenário escolar 

1. Na sua trajetória de estudante, você tem algum fato marcante, que no bate-papo com os 

colegas, sempre vem na tua mente? Olha isso me marcou na escola.  

R: Há, tem sim. Eu lembro, esses dias eu tava falando pro colega meu, lá na minha 

quebrada, eu fui e falei, acha parsa, chapa, poderia voltar aquela época que gente estudava 

lá no Caique, bem antes, de ser transferido pro fundamental, na época de prezinho, chapa, 

porque podia voltar aquela época. Porque a gente se conhece desde pequeno, sabe, podia 

voltar aquela época, todo mundo junto, andando junto, ninguém nessa vida. Todo mundo 

andando de boa, sem se preocupar com nada, sabe. É o melhor momento, que eu acho assim, 

que é tá junto dos meus colegas, mas naquela época, né. Foi à época da hora. Tem vários 

passeios marcantes, também, mais um dos mais marcantes foi de uma mão, que esse meu 

parceiro, a gente fazia curso junto, que lá minha cidade, lá tem um curso que é Fundai, sabe, 

a gente fazia curso junto. Daí, o mais marcante memo, foi quando nos fomos pra cachoeira, 

lá em...Xavier. Daí, aquele dia, lá, foi melhor dia, sim, que eu me lembro até hoje, de todos os 

detalhes, foi esse dia. Sabe, eu já tava grande, eu já tinha uns 10, 11 anos nessa época, já. 

 

2. Em sua opinião, você considera a escola um espaço importante para o jovem? Não nessa 

escola em que você está hoje, nas escolas por onde passou, nesse universo da escola. Em sua 

opinião, é importante? 

R: Há, hoje em dia é muito importante, sim. É importante, porque sem estudo, você não 

trabalha, não consegue um emprego, né. Então, hoje em dia, o estudo é muito importante. 

Há, tens uns que pensam, né, tem uns que tem sim, quer até seguir carreira nos estudos, mas 

tem outros que não se preocupa, né, tens outros que fala, quero mais que se f... e pronto. Tá 

nem aí, que nessa vai acabando repetindo e aí, quando chega numa certa idade, vai 

pensando, nossa, devia ter voltado a estudar, porque...agora é tarde, né.  
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3. Você teve interrupção em seus estudos? Você está na escola desde que idade? 

R: Desde os 7 anos de idade. Teve um certo tempo que eu  parei, sim, foi na época da minha 

8ª série, há, se não engano fiquei quase um ano sem estudar. Eu tive perda, né, porque  hoje 

em dia, hoje eu tenho 18 anos, né, no caso eu consegui passar nos colegial, eu fui passando, 

fui passando, dentro da Fundação CASA. Assim, eu tenho perdas, sim, que agora, era pra 

mim tá pensando já na faculdade, né, com 18 anos, já era pra eu ter terminado, né, eu penso 

assim, que não compensa, né. O motivo de parar de estudar foi mais a necessidade, né, a 

necessidade, daí, não tinha emprego, não queria depender da minha família, foi quando 

entrei no tráfico de drogas, também. (silêncio...). E foi isso. Agora tô terminando, pretendo 

passar pro 3º, pra terminar e seguir carreira na faculdade, se Deus quiser. Ainda tô 

trabalhando o curso da universidade, ainda não sei. Tenho que seguir, escolher um ramo 

certo, que me encaixe, né.  

 

4. Se você pudesse pensar uma escola, como seria? 

R: Como ela seria? É. (silêncio...) Seria com um ensino bom, em primeiro lugar, ensino bom, 

professores dedicados, né (silêncio...) professores dedicados, escola limpa (silêncio...) boa 

alimentação (silêncio...) com atividades diferentes, né, não só do estudo, mas com atividades 

diferentes, de cultura, né. Tem muitos professores, que hoje em dia, não quer nem saber do 

aluno, já passei por isso, também. Tem professor que passa matéria, explica, se o aluno 

aprendeu, aprendeu, se não aprendeu que se dane o aluno, tem professor que pensa assim, 

que eu já presencie, já. É mais esse ramo de professor. Como seria a estrutura da escola? 

Assim, a estrutura de uma escola, eu deixava uma estrutura igual de uma universidade, bem 

grande mesmo, bem grande, uma estrutura gigante pra ser uma escola excelente, boa. Não só 

como escola, como curso, curso pro próprios alunos mesmo, curso, informática, sala de 

jogos, biblioteca, uma área de alimentação, uma área pra estudar, assim. Penso na escola 

dessa, que tivesse um curso, daí a pessoa saia da escola, ia almoçar na escola e daí, ia pro 

curso, já ia, vamos lá, pro curso.  
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5. Em sua opinião, você considera que a escola propicia vivências sociais, culturais para os 

jovens? 

R: Pode repetir, por favor. Em sua opinião, a escola propicia vivências sociais e culturais 

para os jovens? Há, tem certas escolas que oferecem bastante, né. Tem escolas que oferecem, 

sim. Agora tem outras que não, tem outras que é mais ensino mesmo, ensino, tchau, pra casa. 

Eu passei na Edgar....,Barbicuri...e Nelson.., depois estudei na Fundação CASA e agora tô 

estudando na escola Coronel, tem mais na parte esportiva e foi em  todas. Na parte cultural 

só nessa última agora, no Coronel...A gente fez um monte de miniaturas de plástico com 

papelão, de garrafa peti, sabe, de papelão e os enfeites e tá lá, tudo lá. 

 

Terceiro bloco: Experiências pessoais e afetivas 

1. Em sua opinião, o que você considera importante numa amizade?  

R: Numa amizade (silêncio...) conhecer, né, a amizade, conhecer a pessoa que você tá 

conhecendo, né. Conhecer da cabeça aos pés. Como ela vive, se é realmente a pessoa que ela 

tá falando. Se verdadeira ou verdadeiro, por casa. 

 

2. Como você descreveria o seu estilo de moda e de seus amigos?  Qual é o seu estilo? 

R: Há o meu estilo é...eu gosto de andar bem arrumado, né, pôr um tênis bonito, cabelo 

penteado, pôr uma calça jeans ou bermuda. Porque eu não gosto muito de social, não, sabe 

(sorriu...) sou mais assim mesmo, mais jovem mesmo, mais jovem. Eu sou assim e meus 

colegas andam assim, também. Mas, eu conheço pessoa diferente, também, que andam de 

jeito diferente também, sabe. Há, este estilo é o que tem a minha cara e me agrada.  

 

3. Quais as atividades de lazer do seu grupo de amigos? 

R: Há, meu grupo de amigos, a gente sai no final de semana, marco um futebol, conhecer 

umas garotas diferente, sai pra ir comprar umas roupas, é assim que a gente...gosta de 

trabalhar. Tem uns que trabalham juntos, outros não.  

 

4. Se você pudesse fazer algo diferente, pensando no passado, teu passado é muito próximo, o 

que você não faria e por quê? 

R: O que eu não faria ao meu passado? É. (silêncio...) O que eu não faria? Deixe eu ver 

aqui, o que eu não faria? Acho que eu preciso de um minutinho pra pensar aqui. Tá. O que eu 
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não faria...(repetiu de novo bem baixinho...silêncio...) O que eu não faria, foi o que eu fiz, 

parar os meus estudos, né. Foi uma coisa que fiz, mas que, se naquela época eu tivesse essa 

mente que eu tenho assim, quem sabe eu não faria não, não parava de estudar não, 

continuava os estudos e pronto. Há, foi como eu falei, hoje em dia, é um dos tópicos que tá 

mais prejudicando, né, poderia estar fazendo outras coisas, né, pensando outros estudos, foi 

nisso que tirei essa conclusão, prejudicou bastante,.eu mesmo me prejudiquei. 

 

5. Você tem algum relacionamento sério? 

R: Não. Já tive, já. Hoje não, já tive, já, já tive vários, já. Mas, foi só uma só que marcou, 

mas as outras não. Foi só uma que mais me apeguei, eu gosto dela até hoje. Mas, hoje em 

dia, ela já tem filhos e aí não vira. Vocês se tornaram amigos, conversam? Há, fica só no oi, 

tudo bem, poucas. Eu fico pensando, nossa, ela poderia tá comigo, mas não tá, infelizmente. 

Ficamos um ano e seis meses, acho, no máximo, que nóis ficou. É mais tem umas também que 

a gente fica, também, de vez em quando...(sorriu...). Você pode ficar com uma e depois você 

sai dela pra ficar com outra, pode ficar com outra, agora, namorar, não, namorar a gente se 

apega na mina, já vai pa casa, já dá uns abraços, tá ligado (sorrimos...). É mais sério. 

 

Carlos, você gostaria de falar mais alguma coisa...Há, o que tenho pra falar, sim, que, tipo as 

experiências, assim, que eu tenho passado, aí, vários anos, que praticamente eu perdi 

bastante a minha adolescência, sim, só na Fundação, que foi quatro vezes, já, né. Que hoje 

em dia, isso, essa vida, não vira pra ninguém, o negócio é estudar, mesmo, sabe, estudar, 

correr atrás do estudo, procurar o melhor, pra você já ter seu futuro já bem sucedido, que 

senão vai ter que caiar, só correndo atrás pra ficar bem no amanhã, pra ficar bem sucedido 

na vida. E é isso que eu tenho pra falar. Só.  

Mais uma vez, te agradeço, pela disponibilidade...Tranquilo...em participar desta pesquisa. 

Muito obrigada...Por nada...Sucesso, boa sorte...Muito obrigado. 

Obrigada...De nada. 

Observações: 

Entrevista realizada em 30 de outubro de 2013. 

Durante a apresentação do objetivo da pesquisa, a pedagoga do Centro de Atendimento esteve 

presente, da qual assinou como testemunha o TCLE. A diretora também assinou representante 

legal do jovem. 
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6. Depoimento do jovem Lucas (nome fictício) do Centro de Atendimento de 

Semiliberdade  

 

 Estamos realizando um estudo sobre educação e a medida socioeducativa de 

semiliberdade, principalmente com os jovens matriculados na rede pública de ensino. 

Acreditamos que, pela sua experiência e vivência na medida socioeducativa e na escola, você 

poderia nos auxiliar nesta pesquisa. Você poderia nos dar uma entrevista sobre o assunto? 

Sim. Para desenvolver este trabalho, utilizaremos gravação de áudio e diário de campo para o 

registro das informações que você irá nos fornecer. Gostaria de salientar que as informações 

serão confidencias. Você, então, me permite gravar nossa conversa? Sim.  

 

Primeiro bloco: Convivência familiar e comunitária 

1. Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos, 

principalmente, na fase da adolescência e juventude? 

R: Sim. Explica mais um pouco, eu não entendi o último fina, aqui. Os pais são importantes, 

eles desempenham um papel importante na vida dos filhos, principalmente nesta fase em que 

você está agora...Sim...na fase da adolescência? É, eles é muito importante para ajudar nóis, a 

seguir a medida, que é pro nosso bem, memo, eles quer nosso bem, quer que nos cumpre 

certinho, volte no horário certo, pra nóis não ficar devendo nada pra justiça, não cometa 

outro ato infracional.Só. Mas, briga muito, tem gente, tipo, que, igual a minha mãe diz,  que 

eu ando, aí,  ela fala que não gosta, que é pra mim afastar um pouco, né, não é pra parar de 

conversar, mas, tipo,  quando eles estiver ali, afastar um pouco, não ficar muito junto. Ela 

não liga de eu conversar cá pessoa, mas, ficar muito junto, assim, também, pra mim não se 

prejudicar de novo...num...pra não tá acontecendo de novo, o que eu já passei. 

      

2. Você sai final de semana, não é? Isso. No final de semana, lá no convívio de tua casa, qual 

é a programação, o que vocês fazem? No momento de lazer, você e sua família? 

R: Há, de sábado de manhã, eu jogo bola com meu pai, aí, igual, eu saí, sábado agora, nóis 

foi pra uma churrascaria à tarde e à noite, nóis ficamos em casa, o pai ficou conversando 

com os colegas dele, fiquei em casa conversando com a minha mãe, cá minha irmã, meu 

sobrinho. Normal. Daí, de domingo, faz, todo mundo vai pra casa de minha vó, 
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minha...tipo...parte da minha avó inteira, vai pra dela, almoça todo mundo junto. A 

convivência é essa no final de semana.  

 

3. Vamos pensar um pouco, nesta relação, pais e filhos, como promover uma boa relação 

entre pais e filhos? 

R: Como assim. Como se promove enquanto filho, para ter um bom relacionamento com os 

pais. Há, eu procuro obedecer, escutar mais eles, porque eu sei, que eles é os primeiros que 

querem meu bem, quer que eu estudo, não quer que eu faço coisa ruim,mas quer o bem, quer 

eu junto com eles, todo momento, com meus pais, memo, com meu pai.  

 

4. Em sua opinião, lá na sua comunidade, o que os jovens gostam de fazer? 

R: Muitos gostam de jogar bola, muitos gostam de ir pra balada, uns gostam de ficar na rua, 

lá, tipo, vai falando assim, vagabundando na rua, não faz nada. Só ficar na rua, ficar na rua, 

fofocando aqui, uns usando droga, é...  

 

5. Em sua opinião, quais são os maiores problemas que os jovens enfrentam hoje? De maneira 

geral, sem pensar somente nos jovens de tua comunidade. Quais são os maiores problemas 

que os jovens enfrentam hoje? 

R: Tipo, na minha opinião, falando, eu acho que tá faltando um pouco mais de conversa, tem 

muita pessoa, muito jovem que não tem alguém pá sentar e conversar com ele, não tem, 

alguém, tipo, pá seguir um exemplo, não seguir exemplo do lado ruim, mas, do lado bom. 

Acho que é isso que tá faltando, um pouco mais de conversa, tem uns que até tem, mas outros 

que não tem, acaba se prejudicando. Então, você acha que se o jovem encontrar mais diálogo, 

exemplo, o jovem enfrentaria menos problemas...isso, bem menos, pelo menos na minha 

opinião, porque eu conversando mais com meu pai, até me abri mais, entendi o que ele quer 

que eu siga, é isso. Não é fácil (sorriu...), ainda mais nessa idade, dos 14 pá 18, assim, é que 

eu tenho 17, mas, é difícil. Entender mais os pais, escutar um pouco, parar de, tipo, escutar 

um pouco mais, e não ficar falando em cima, mas se escutasse um pouco mais, ia ser melhor. 
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Segundo bloco: O jovem no cenário escolar 

1. Na sua trajetória de estudante, tem algum fato marcante, que quando está com seu grupo de 

amigos, você diz, há aconteceu isso comigo na escola, foi muito legal. Então, você sempre 

está recordando, conversando sobre isso. Tem algum fato?  

R: Tem muito, mas tem sempre aquele que nóis lembra mais. Nóis tava, a gente tinha, eu 

acho, não lembro muito bem, não me recordo, mas tinha, eu e mais um cinco menino ou seis, 

nóis tava na porta da escola e aí, nóis entrou pra dentro da escola, e foi, foi e aí deu o 

intervalo, e aí, nóis tava tudo junto lá, aí, fomo e comemo lanche, e aí, fomo, acho que pá 

quadra e na quadra teve uma discussão de um colega meu, com outro moleque que nóis não 

gostava, aí, tipo, sempre na escola, na época quando eu era pequeno, assim, um pouco mais 

novo, sempre tinha aquele...eu vou te pegar na saída. Aí, teve, acho que foi dois dias depois o 

moleque desapareceu, sumiu mais e aí, do nada, ele voltou, voltou com monte de moleque, aí 

pegaram o moleque na saída e bateram muito nele, mas aí. Tem muita coisa marcante, mas, o 

que eu lembro mais, foi essa. Conheci as meninas 

 

2. Em sua opinião, vamos pensar na escola, não nessa escola em que você está atualmente, 

mas de uma maneira geral. Você acha que a escola é um espaço importante para o jovem?  

R: Há, é, baseado ou não, não só lido, mas o principal é você ir pá aprender escrever, 

estuda, mas é bom também, porque você conhece pessoas nova, as meninas, faz amigos novo. 

Aprende também, né, quem quer aprender. Eu estou no mais ou menos... (sorrimos...). 

 

3. Você parou de estudar, houve interrupção? 

R: Não, só agora que fiquei na Fundação, né. Teve alguma reprovação? Reprovei uma vez. 

Por nota, foi o 1º. A nota não é A..., é de 1 a 10, são números. De 1 a 10, qual a nota que você 

se considera? Uns cinco (sorriu...).  

 

4. Agora eu vou te provocar (sorriu...). Se você pudesse pensar uma escola, como seria? 

R: Não entendi, explica um pouco mais. Se você pudesse pensar uma escola, construir uma 

escola, como ela seria? Há, ela seria com bastante gente, com os professores, tipo, que 

conversaria mais com nóis, não só passasse lição. Que tivesse uma quadra boa, que poucas 

escolas que tem, tipo, uma lanchonete também que é boa, bastante gente, já falei isso. 

Promove, pelo menos na minha, na minha nóis vai lá, conversa, que nóis chama, tipo, na 
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escola, chama de tio ou tia, dá um lanche, nóis, conversa lá, é bom. Queria que a escola fosse 

bem grande, tivesse um, tipo, um... pelo menos um tipo artístico, que fizesse os muros tudo de 

um jeito que ninguém pudia vir e pinchar o muro, tipo, fazer uma coisa, já, pra eles não tá 

fazendo isso, tipo, não pinchando, fazer uma coisa, bem, pra ficar chamativo. Pra mostrar 

que a escola é boa, né. Uma estrutura, também, ser boa. 

 

5. Em sua opinião, você acha que a escola propicia vivências culturais, sociais para os jovens? 

R: Eu acho mais pra cultura, tem pelo menos, tipo, na parte onde eu moro, eles levam muito 

pro SESC, pá, ali, tipo, na Cahoeirinha, não sei se a senhora conhece, tem um negócio 

cultural, que fez, faz pouco, aí, tem passeio pra lá, pra conhecer os quadro, tudo o que é 

cultura, música, capoeira, muitas coisas têm lá. Eu gosto muito de desenhar. Na Fundação 

CASA fiz um quadro. E se não me engano, era do meio ambiente. A escola propicia alguma 

vivência social...mais ou menos, eles, tipo, demonstra como se viver com o outro, você vai 

aprendendo no dia a dia, você vai aprendendo a conhecer amigo, conversar, tratar melhor 

um ao outro, acho que é isso.  

 

Terceiro bloco: Experiências pessoais e afetivas 

1. Em sua opinião, o que você considera importante numa amizade?  

R: Há, numa amizade acho importante, ser verdadeiro, num, tipo, tem muita gente que gosta 

de, ele finge seu amigo, e você acredita nele e aí, no final, na melhor hora, quando você mais 

precisa, não, ele não é seu amigo e aí, o que você menos espera, ele vai tá com você, que é 

seu amigo verdadeiro. É pouco os amigo, memo, amigo  verdadeiro são poucos que te 

chamam pá ir estuda, pá ir fazer um curso, pá arrumar um trabalho, são pouco, mas agora, 

pra te afundar são muitos. É o que mais tem hoje. Então, vamo roubar, é o que mais tem.  

 

2. Como você descreveria o seu estilo de moda e de seus amigos? 

R: Há (sorriu...) explica um pouco mais, aí. Como você descreveria seu estilo de moda, o que 

você gosta de vestir...Há...como esse adolescente é no dia a dia? Há, eu sou normal, só igual 

outra pessoa, mas, tipo, num estilo de roupa assim, eu gosto de, tipo, pelo menos, o tênis, eu 

gosto de andar, tipo, com tênis que tá no dia  a dia, que é tipo, da moda, né, tênis, as roupas, 

porque não é a roupa que faz a pessoa, mas, a pessoa que faz a  roupa, aí, se você se vestir 

bem, acho isso. Há, você pode arrumar até uma namorada, convencer alguém. Há, tens uns 
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cara, que anda, tipo, mais na moda, tens uns que anda simples, tipo, num, tipo, não  se apega 

muito em roupa muito cara, usa roupa simples, é assim, eles não ligam muito pra isso, agora, 

tenho muitos amigos que gosta de andar só com roupa cara e ele acha que é isso, é isso. 

 

3. Quais as atividades de lazer do seu grupo de amigos? 

R: Há, nóis gosta de ir pá festa, balada fechada, nóis fica em casa ou na casa do outro, é, 

bebendo, jogando videogame, aí, chama as meninas, aí, faz uma festa aí. Tipo, tem balada, 

tem festa que é de rua, que é o funk, memo, e tem o funk, que é, tipo, um lugar fechado, é 

pago pá entrar, quer tudo, tem segurança pra ficar olhando, isso, aquilo. Tem na rua  e no 

fechado. Eu gosto mais de ir pá festa de rua...que...enche mais, é mais livre. Eu sou tranquilo, 

tem colega que usa droga, mas eu não sou pião, não, não vou pela cabeça de ninguém, não, 

eu vou pela minha cabeça. É isso o que aprendi. Mais eu gosto de ir memo, porque tem 

música...as música é mais livre. Tem funk e sertanejo e pagode, às vezes, mas é bem difícil, 

mais é bem mais funk, memo.  

 

4. Se você pudesse fazer algo diferente, do que fez no passado, teu passado é muito próximo, 

ainda mais com 17 anos...é próximo. O que você fez e não faria? 

R: Coisas que eu fiz e não faria? (silêncio...) Foi ter cometido o que eu cometi pra estar aqui 

agora, eu não faria, porque deixei minha família muito triste, magoei muito, muita pessoa 

que gostavam muito de mim, de verdade, magoei essas pessoas. Mas, pro um bom lado, eu 

aprendi que essa vida, eu acho, pelo menos, não é pra mim, que pelo menos lá dentro, o 

tempo que eu fiquei, deu pra mim refletir, fiquei até mais maduro, conversei, foi tranquilo, 

mais, pra voltar fazer isso de novo, pra mim não quero. Eu tô indo pra casa no final de 

semana, eu fiquei quase quatro meses sem ir pra casa, fiquei na Fundação e foi um tempo 

longo. Então, você ficou no regime fechado da Fundação? Isso, fiquei quatro meses e 

dezessete dias. Há, me prejudicou, porque perdi quatro meses da minha vida, perdi quatro 

meses de estudo, quatro meses pra mim arrumar um serviço, pra mim viver minha vida, perdi 

quatro meses da minha vida, desde, assim, por causa de pouca coisa, que, si, eu arrumasse 

um trabalho, eu ia conquistar. Você acha que o trabalho favorece pra que o jovem não entre 

nesse movimento...há favorece um pouco, pra quem quer memo trabalhar, favorece, sim. 

Antes de eu ir preso, eu era junto com a minha família, mais, eu ficava um pouco mais na 

rua, saia um pouco mais, aí, tipo, quando eu tava lá dentro, eu fiquei pensando, nossa, não 
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devia ter ido pra esse lugar, devia ter ficado cá minha mãe, ali, com meu pai, ter ido na festa, 

com o meu pai, cá minha mãe, ter ido pro shopping, e dali, mais eu fui ali, e aí, aconteceu 

isso, eu fui memo, preso, porque não escutei minha mãe, porque se eu tivesse escutado, não 

taria aqui (falou bem baixinho esta última frase...). Há, eu acho que, pra mim recomeçar, 

tipo, a vida de novo, eu iria voltar pra casa, conversar mais com meus pais, que eu 

conversava um pouco menos,agora, tipo, final de semana, agora, eu já conversei um pouco 

mais, já sabia um pouco mais com meu pai, expliquei o que eu sinto, falei tudo pra ele, tipo, 

além dele ser meu pai, ele é meu amigo, que eu posso sentar e conversar com ele, tranquilo.  

 

5. Você tem ou teve algum relacionamento sério? 

R: Se eu tenho, eu tenho ainda. Depois de um bom tempo sem ver ela, tá indo, estamos no 

mês onze, um ano e dois meses, já. Ela já terminou os estudos, trabalha, ela é um pouco mais 

velha que eu, ela tem 19, eu 17, dois anos, tá quase chegando...mais é tranquilo. Há,  este 

tempo no regime fechado mexeu um pouco, porque vivia muito, tipo, com ela, eu sempre tava 

com ela, pra onde eu ia, ela ia junto, nóis era, nóis é ainda um pouco junto, mais depois 

desses quatro meses, deu pra ver, memo, que ela gosta de mim e eu gosto dela e eu acho...que 

não vou parar por aí.  

 

De tudo que nós conversamos, tem algo que você gostaria de acrescentar...há, foi o que eu 

falei, falando...é isso memo. Gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado aos 

jovens...eu falo pra todos os adolescentes que, se tiver os pais vivos, ainda, que tem muitos 

que não tem, escutar um pouco os pais, porque é eles que mais tá com nóis, nas horas mais 

difícil, é eles, igual fala nóis, corre com nóis todo o momento, os pais é tudo, mas se você 

tiver um pai pá conversar, pra sentar e conversar, vai ser muito bom, ele vai, quer sempre o 

seu melhor, nunca quer te afundar, diferente, de uns amigos, que nós temos, que quer afundar 

nóis, e tem uns que quer nossa melhora, é isso, escutar um pouco mais, porque tá faltando um 

pouco mais de conversa. 

Agradeço-te...agradeço, também...pela disponibilidade e pôr aceitar em falar de você, porque 

não é fácil, a gente falar dos nossos sentimentos para uma pessoa que nunca viu.  

Muito obrigada por participar desta pesquisa. Obrigado, eu. 
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Observações: 

Entrevista realizada em 31 de outubro de 2013. 

Durante a apresentação do objetivo da pesquisa, a pedagoga do Centro de Atendimento esteve 

presente, da qual assinou como testemunha o TCLE. A diretora também assinou representante 

legal do jovem. 
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ANEXO 2 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA E TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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Roteiro para entrevista semi estruturada (depoimento dos jovens e das jovens) 

 Estamos realizando um estudo sobre educação e a medida socioeducativa de 

semiliberdade, principalmente com os jovens matriculados na rede pública de ensino. 

Acreditamos que, pela sua experiência e vivência na medida e na escola, você poderia nos 

auxiliar nesta pesquisa. Você poderia nos dar uma entrevista sobre o assunto? Para 

desenvolver este trabalho, utilizaremos gravação de áudio e diário de campo para o registro 

das informações que você irá nos fornecer. Gostaria de salientar que as informações serão 

confidencias. Você, então, me permite gravar nossa conversa nestes termos? 

 

Primeiro bloco: Convivência familiar e comunitária 

1. Em sua opinião, os pais desempenham um papel importante na vida dos filhos, 

principalmente, na fase da adolescência? 

2. Como vocês programam as atividades familiares no tempo livre? 

3. Como promover um bom relacionamento com os pais?  

4. Em sua opinião, o que o adolescente gosta de fazer na sua comunidade? 

5. Quais os maiores problemas enfrentados pelos adolescentes, hoje? 

 

Segundo bloco: O jovem no cenário escolar 

1. Na sua trajetória de estudante, você tem algum fato marcante na escola? 

2. Em sua opinião, você considera a escola um espaço importante para o jovem? 

3. Houve interrupção no seu percurso escolar? Quais foram os motivos? 

4. Se você pudesse pensar uma escola, como seria? 

5. Em sua opinião, a escola propicia vivências sociais e culturais aos jovens? 

 

Terceiro bloco: Experiências pessoais e afetivas 

1. Em sua opinião, o que você considera importante numa amizade?  

2. Como você descreveria o seu estilo de moda e de seus amigos?  

3. Quais as atividades de lazer de seu grupo de amigos? 

4. Se você pudesse fazer algo diferente, ao pensar em algo do passado o que você não 

faria e por quê? 

5. Como aconteceu o seu primeiro relacionamento sério? 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu,____________________________________________________,responsável pela 

pesquisa ____________________________________________ faço o convite para você 

participar como voluntário de nosso estudo.  

A pesquisa pretende discutir em qual medida as instituições escolares podem 

constituir-se em um espaço democrático e comprometido com a vida escolar dos jovens em 

Medida Socioeducativa de Semiliberdade da Fundação Centro de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP. Acreditamos que ela seja importante 

porque possibilita localizar elementos históricos, políticos e culturais no contexto 

educacional. Para sua realização, os procedimentos serão por meio de entrevistas, com quinze 

perguntas em três blocos temáticos (Convivência familiar e comunitária; O jovem no cenário 

escolar e Experiências pessoais e afetivas), recursos de gravação de áudio e diário de campo.  

Sua participação constará como voluntário. Os benefícios que esperamos do estudo 

são para compreender, criticamente, as ações pedagógicas implantadas nas escolas aos 

adolescentes em conflito com a lei. 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou 

pedir qualquer outro esclarecimento aos responsáveis, Miriam Aparecida Guedes – 

pesquisadora (E-mail: miriam.drm5@gmail.com), Carlos Bauer de Souza – orientador (E-

mail: carlosbauer@uninove.br) e ao Comitê de Ética da Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE (telefone: 11-3385-9059 ou E-mail: comitedeetica@uninove.br). 

Você tem garantido o direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação pela decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação.  
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Autorização: 

Eu, ________________________________, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste 

documento e ter tido a oportunidade de conversar com a pesquisadora responsável, para 

esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro 

que a participação é voluntária e que é possível retirar este consentimento a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos 

da pesquisa, dos procedimentos, da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre 

que desejar. Diante do exposto, expresso minha concordância de espontânea vontade em 

participar deste estudo. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável ou de seu representante legal 

 

__________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido, o 

voluntário ____________________________________________, do Centro de Atendimento 

Semiliberdade _____________________________________ a Divisão Regional 

Metropolitana________para a participação neste estudo. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

São Paulo, ____ de ________________ de _______. 
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ANEXO 3 – DOCUMENTOS DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO CENTRO DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE-FUNDAÇÃO CASA-SP 

E DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: Educação e jovens em medida socioeducativa de semiliberdade: um desafio ao 
educador no cotidiano escolar 
Pesquisador: MIRIAM APARECIDA GUEDES 
Área Temática: 
Versão: 5 
CAAE: 19575413.6.0000.5511 
Instituição Proponente: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO 
Patrocinador Principal: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO 
 
 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 419.800 
Data da Relatoria: 09/10/2013 
 
Apresentação do Projeto: 
A presente pesquisa "Educação e jovens em medida socioeducativa de semiliberdade: um desafio ao 
educador no cotidiano escolar", busca compreender se neste cenário existe espaço para 
mapeamento, análise e investigação de adolescentes da Fundação CASA-SP inseridos na medida 
socioeducativa de semiliberdade e no sistema educacional matriculados na rede pública de ensino na 
cidade de São Paulo-SP. Este estudo tem como premissa contextualizar as medidas socioeducativas 
e a educação, com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996, sob o olhar do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 
Realizamos um aporte dos jovens inseridos em medida socioeducativa de semiliberdade refletindo a 
perspectiva dos quatro pilares da educação para o século XXI - aprender a aprender, ser, fazer e 
conviver, propostos pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura). Para desenvolver este trabalho, utilizaremos a entrevista semi-estruturada e gravação de 
áudio. 
APRESENTAÇÃO ADEQUADA. 
 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Analisar a atuação da escola da rede pública de ensino e Fundação CASA-SP, no que se constituem 
em parâmetros na tentativa de compreender o cotidiano escolar dos jovens em cumprimento de 
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Endereço: VERGUEIRO nº 235/249      CEP:  01.504-001 
Bairro: LIBERDADE 
UF: SP Município: SAO PAULO 
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Continuação do Parecer: 419.800 
 
 

medida socioeducativa de semiliberdade. 
 
OBJETIVO APRESENTADO COM CLAREZA. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Com relação aos riscos na coleta de depoimentos dos sujeitos participantes no decorrer das 
entrevistas, relacionados às questões de caráter pessoal e afetivo, inferimos a possibilidade de 
evocação de sentimentos de alegria, tristeza, lembranças, melancolia ao retratar as suas 
experiências. 
Será utilizada uma sala para garantir a privacidade durante a entrevista com os jovens nos Centros 
de Atendimento de Semiliberdade ¿ CASA de Semiliberdade. As entrevistas serão realizadas 
individualmente... 
ADEQUADAMENTE DESCRITO NO PROJETO E NO TCLE. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
A PESQUISA É RELEVANTE E ESTÁ ADEQUADAMENTE APRESENTADA. AS DEFICIÊNCIAS 
APONTADAS ANTERIORMENTE FORAM SANADAS. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
O atual versão do TCLE apresenta adequadamente as informações sobre os riscos e benefícios, 
tempo de aplicação do questionário e número de perguntas, local de aplicação e idade dos 
voluntários, período de aplicação, informações de contato dos pesquisadores e do comitê de ética da 
Uninove. 
 
Recomendações: 
NÃO HÁ. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
AS DEFICIÊNCIAS APONTADAS ANTERIORMENTE FORAM SANADAS. 
 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
01.504-001 
(11)3385-9059 E-mail: comitedeetica@uninove.br 
Endereço: 
Bairro: CEP: Telefone: 
VERGUEIRO nº 235/249 
LIBERDADE 
UF: SP Município: SAO PAULO 
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Continuação do Parecer: 419.800 

 
 
 

SAO PAULO, 09 de Outubro de 2013 
 
 

___________________________________________ 
Assinador por: 

Stella Regina Zamuner 
(Coordenador) 
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ANEXO 4 – DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 

EXECUÇÕES DA INFANCIA E DA JUVENTUDE (DEIJ) PARA ENTREVISTA 

COM OS JOVENS EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE  
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