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RESUMO

O presente trabalho traz como objetivo analisar a medida socioeducativa de
internação no Estado do Paraná, sua metodologia e o desafio de sua aplicação na
visão empírica dos Educadores Sociais, responsáveis diretamente pela sua
aplicação e alvo de suas controvérsias e falácias. Apresentamos inicialmente o
histórico de atendimento a crianças e adolescentes no mundo, a legislação nacional,
internacional e as convenções em que o Brasil é pactuante. No segundo capitulo
direcionamos nosso estudo para a metodologia pedagógica e suas bases de
construção e aplicação em centros de socioeducação a partir da visão
organizacional de incompletude institucional. Buscamos no terceiro capitulo
compreender a visão ligada aos aspectos de segurança e suas estreitas relações
com a responsabilização através da disciplina que muitas vezes é usada como
justificativa para punição. No quarto e último capítulo tratamos especificamente dos
conflitos relacionados ao atendimento a adolescentes em conflito com a lei, a
sindrome de Burnout e os aspectos subjetivos e simbólicos da imposição de limites
pela comunidade educativa. A pesquisa tem natureza bibliográfica e objetivo crítico
reflexivo a partir do conhecimento prático e teórico do autor, sendo sua importância
justificada na medida em que se coloca em discussão a reflexão sobre a prática
educativa nas unidades de internação do Estado do Paraná. Na visão do autor a
busca do desconhecido não se faz tão necessário quanto o aperfeiçoamento das
técnicas e a revisão dos conceitos.

Palavras chave: Medida socioeducativa, Adolescentes, Educadores, metodologia,
educação.
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INTRODUÇÃO

O direito brasileiro considera o menor de dezoito anos inimputável para fins

penais dando-lhe tratamento especial atraves do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei complementar n°. 8069/90). Esta decisão legal não é fruto aleatório

do legislador brasileiro, seguindo tendência mundial sobre o novo direito da criança

e do adolescente preconizado pela Organização das Nações Unidas, que reconhece

tal grupo como sujeito de direitos, destinatários da doutrina da proteção integral e

prioridade absoluta das políticas públicas.

A proposta de trabalho que apresento traz como problema a percepção de

como a medida socioeducativa de internação é aplicada no Estado do Paraná aos
adolescentes autores de ato infracional, tendo em vista os atuais ordenamentos

legais e institucionais (Constituição da República, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Sinase, Parâmetros Orientadores nacionais e internacionais) e ainda

frente às resoluções se recomendações dos órgãos responsáveis pelas políticas

destinadas à atenção a esse grupo.

A relevância do trabalho está em verificar o grau de aplicação desse direito

público e subjetivo no Paraná perante o olhar dos Educadores Sociais; em quê

condições e modalidades ele acontece junto aos infratores; as dificuldades e
facilidades no que se refere ao atendimento direto a esses adolescentes; a análise

dos conflitos diários e síndromes que estão ligadas ao atendimento; o papel dos

Educadores Sociais frente à metodologia que os cadernos do IASP preconlzam; Por

fim, a relevância do estudo está em revelar como está à condição do ate.ndimento ao

jovem infrator sentenciado a medida socioeducativa de internação., suas formas de

entendimento através da reflexão sobre a prática e algumas falácias institucionais

que se constroem através de conceitos equivocados e mal interpretados.

A preocupação com a punição ao adolescente infrator não é uma novidade

em nossa sociedade. Desde a Independência do Brasil, o sistema jurídico adotado

pelo Código Crimi.nal do Império (1830) era o da "teoria do discernimento" (Morelli,

1996). Através desse critério. a idade minima de responsabilização penal era de

quatorze anos; mas, crianças com menos dessa idade, poderiam ser penalizadas

caso fosse apurado que o ato cometido pressupu.nha o discernimento.. Desse modo,

a medida imposta era o seu recolhimento compulsório às antigas casas de correção
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para que o poder judiciário pudesse determinar o tempo necessário de sua
internação.

Na verdade, até o advento do ECA o poder judiciário além de aplicar medidas

judiciais, agindo nos conflitos, funcionava como mais um serviço social do poder

executivo, criando programas, designando profissionais técnicos para 0
atendimento, Iegislando sobre entidades governamentais ou não, numa verdadeira

relação de promiscuidade entre os poderes.

Optamos por realizar um estudo mais delineado visando conhecer as
caracteristicas e os desafios da aplicação da medida de internação no Estado do

Paraná, pelo contato mais intenso com esses adolescentes e por permanecerem

geralmente por um período de tempo maior internados nos centros socioeducativos.

Minayo, Severino (1996, p. 113) nos coloca que o trabalho de pesquisa é

pessoal no sentido que exige do pesquisador um envolvimento tal que seu objetivo

de investigação passa a fazer parte de sua vida. A temática deve ser realmente uma

problemática vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer respeito, não num nível

sentimental, mas no nível da avaliação, relevância e da significação dos problemas

abordados para o próprio pesquisador.

Sobre a pesquisa, Minayo (1994, p. 17) a entende como

(...) a atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da
realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a
atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma
prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada
pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido em primeiro
lugar, um problema da prática. (grifo nosso).

E complementando o que diz Minayo, Bourguignon (2006, p. 01) nos
apresenta que a habilidade e a criatividade do pesquisador associada à
fundamentação teórica e ao domínio dos instrumentos adequados à natureza do

objeto garantem um bom planejamento e desenvolvimento da pesquisa.

Considerando a complexidade da realidade na qual o fenômeno se inscreve,

seguimos na perspectiva dialética, buscando durante todo o processo de pesquisa o

entendimento do fenômeno a partir da lógica da contradição, como síntese de
múltiplas determinações e enquanto parte de uma totalidade.
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Bourguignon (2005, p. 14) nos diz que o método dialético é o caminho pela

qual se pode desvendar a constituição do todo através de aproximações sucessivas

sem a pretensão de esgotar a complexidade e a dinamicidade do real. Durante todo

o processo de construção desse trabalho, realizamos pesquisa bibliográfica que,

segundo Bourguignon (2006, p. 01), constitui procedimento que possibilita a
construção do referencial teórico que ilumina e sustenta as reflexões do pesquisador

em torno do seu objeto de pesquisa.

Conduz o processo de pesquisa e está presente desde o momento da
definição do tema até a exposição final..

.Moroz e Gianfaldo.ni (2002, p.. 45) observam que a revisão de literatura deve

apresentar argumentos, sustentando controvérsias, .intercalando posicionamentos.,

extraindo .conseqüências e .levantando hipóteses.

A exposição deste trabalho comp.reende três capitulos., cuja normalização

.b.ib.liog.rática foi .realizada pelo .autor em consonância com as orientações da
Universid-ade -Federal -do Para-n-á.

O primeiro capítulo apresenta uma breve contextualização histórica do
atendimento a crianças e adolescentes desde o período do império até o advento do

ECA, abordando em específico a medida socioeducativa de internação, em especial
as normas orientadoras nacionais e internacionais e o sistema nacional

socioeducativo (SINASE).

O segundo e terceiro capítulo explora as metodologias defendidas pela
Secretaria de Estado da Criança e da Juventude no que diz respeito a manter o

equilíbrio entre as atividades pedagógicas e de segu-rança, o protagonismo juvenil e

a procura por características que visem à exclusão do papel de instituição total e

visando a incompletude institucional a luz de En/ving Goffman.

O quarto capítulo propõe uma reflexão crítica sobre o trabalho socioeducativo

praticado diretamente pelos educadores sociais executores da medida de
internação, suas contradições, controvérsias e falácias discutidas a partir da
experiência empírica, a busca do conhecimento e do método adequado de
atendimento, uma realidade de muita tensão, muitas vezes defendida a partir de
uma visão utópica.
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1. HISTÓRICO DO ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES NO
BRASIL E OS PARANIÊTROS ORIENTADORES DO ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO

Há homens que lutam um dia e são bons; Há outros que lutam um
.ano e são melhores. Há os que .lutam muitos anos e são .muito .bons.
Mas há os que .lutam toda .a vida, .e estes são .im.pre$cind.íve.is.

Bertolt -Brecht.

1.1 O AT_END.|MENTO .AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL .E SEU
CONTEXTO HISTÓRICO

Neste capítulo abordaremos o histórico do atendimento a crianças e
adolescentes no Brasil desde o fina.l do século XVI, período do colonialismo onde a

criança e o adolescente eram considerados adultos em miniatura com muitos
deveres e .praticamente com nenhum direito. Apresentaremos a legislação da época

e as mudanças ocorridas conforme o período histórico e ideológico.

Mais adiante na exploração histórica trataremos exclusivamente dos
adolescentes considerados delinqüentes, porém, em alguns momentos da história

os conceitos se tornam indefinidos e higienistas, apresentaremos o SINASEI, os

cadernos do IASPZ e os parâmetros orientadores nacionais e internacionais para o
atendimento socioeducativo.

1.2 BREVE HISTÓRICO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NO BRASIL

Para o delineamento do estudo relacionado às questões da criança e do

adolescente no Brasil, devemos nos remeter ainda ao período que compreende o

final do século XVI até meados do século XVII e início do século XVIII, período em

que o poder governamental se fazia ausente em relação a todo e qualquer

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, documento normativo apresentado como projeto
de Lei 1.627/2007 que visa orientar a ação socioeducativa em meio aberto ou em casos de restrição
de liberdade aprovado em 13 de Julho de 2007.

1

2 Coleção de cinco cadernos orientadores e normativos para ações socioeducativas de internação e
semiliberdade do Instituto de Ação Social do Paraná editados em 2006 pela imprensa oficial do
Estado do Paraná.
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atendimento especializado, o atendimento destinado a essa faixa etária era muito

próximo ao recebido pelos adultos, somente algumas caracteristicas eram
consideradas, porém as leis lhes eram aplicadas com muita rigidez.

Para o primeiro atendimento acerca dos direitos infanto-juvenis foi instalada

na cidade de Salvador no período Brasil Colônia e do Império, seguindo a tradição

portuguesa, a “roda dos expostos” na Santa Casa de Misericórdia. Em principio três

no Brasil: Salvador (1726), Rio de Janeiro (1738), Recife (1789) e ainda em São

Paulo (1825), já no inicio do império.

Segundo Trindade (1999), a roda dos expostos foi um estímulo para o
abandono, as crianças eram abandonadas e enjeitadas, ficavam expostas em
igrejas e conventos até serem recolhidas para alguma instituição ou abrigo.

Segundo Passetti (2006), a roda dos expostos deixava claro às dificuldades

que a familia tinha em garantir a sobrevivência dos filhos, muitos desses eram

crianças nascidas fora do casamento, sendo as mães obrigadas a enjeitá-las para

manter os bons costumes e a moral perante a sociedade, nesse momento o Estado

inicia um pequeno movimento de discussão de politicas sociais e começa a criar

legislação específica para direcionar o atendimento de abandonados e delinqüentes.

A constituição do Império de 1824 ainda não concretiza nenhum tipo de

politica especial para o atendimento, se mantém as mesmas leis penais aplicadas

aos adultos também para os chamados menores.

Em 1827 existe uma reformulação penal com o projeto do Código Criminal,

uma inovação vem atribuída ao fato de que ficou constituída a “teoria do
DiScernimento"4, não haveria responsabilização criminal dos que tivessem menos

que quatorze anos de idade, porém, aquele menor que cometesse um crime com

discernimento, ou seja, que tivessem consciência em relação à prática criminosa

3 O nome roda se refere a um artefato de madeira fixado ao muro ou janela do hospital, no qual era
depositada a criança, sendo que ao girar o artefato a criança era conduzida para dentro das
dependências do mesmo, sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada. A roda
dos expostos, que teve origem na Itália durante a Idade Média, aparece a partir do trabalho de uma
Irmandade de Caridade e da preocupação com o grande número de bebês encontrados mortos. Tal
Irmandade organizou em um hospital em Roma um sistema de proteção à criança exposta ou
abandonada.

4 A teoria do discernimento estabelecia que os menores de 14 anos que tivessem agido com
discernimento, seriam recolhidos a casa de correção pelo tempo que o juiz julgasse necessário, não
podendo passar da idade de 17 anos. E entre 14 e 17 anosos menores estariam sujeitos às penas de
cumprimento equivalente a 2/3 do que cabia ao adulto, e os maiores de 17 anos e menores de 21
anos gozariam da atenuante de menoridade.
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deveria ser recolhido às casas de correção até o limite máximo de dezessete anos

dependendo exclusivamente da decisão do juiz. Volpi (2001, p. 25 - 31).

Em 1830 se estabelece o novo Código Criminal5, muito elogiado pelos juristas

da epoca tinha sua base de criação e reformulação na constituição de 1824, trazia a

primeira teoria de atendimento aos chamados de menores, os julgamentos eram

realizados individualmente segundo a visão do juiz.

Os juristas do Brasil Império iniciam nesse momento um movimento de

revisão de conceitos, as crianças que tinham família, mas viviam nas ruas, são

chamadas de “infância abandonada”, e aqueles que cometiam atos considerados

como crime, faziam parte da “infância delinqüente".

Em 1890 crianças e adolescentes começam a ser atendidos pelo Código

Penal da Repúblicas, onde se acredita ser possível recuperar toda criança ou
adolescente a partir do trabalho, nessa fase as fábricas e colônias agrícolas
deveriam receber os chamados delinqüentes para recuperação conforme artigo 30 e

49 do referido código. Nesse período muitos eram os casos em que não havia
instituições especiais para receber os chamados delinqüentes condenados, sendo

esses, inseridos no sistema carcerãrio dos adultos, ficando expostos diretamente a
violência e maus tratos.

No início do século XX o Estado começa a se mostrar presente através de

uma atenção informal, com uma característica assistencialista propõe a recuperação

dos delinqüentes.

Começam a ser criadas instituições com a função de conter as crianças que

não obtinham uma conduta moral adequada, eram recolhidas todas as que
perambulavam pelas ruas cometendo alguns furtos e vadiando no intuito de
garantirem sua sobrevivência.

As primeiras estatísticas criminais elaboradas em 1900 já revelam
que esses filhos da rua, então chamados de “pivetes”, eram
responsáveis por furtos, gatunagem, vadiagem e ferimentos, tendo na
malícia e na esperteza as principais armas da sobrevivência.
(PRIORE, 2006, p. 13).

5 O Código Criminal de 1830 foi o primeiro código penal brasileiro, sancionado poucos meses antes
da abdicação de D. Pedro l, em 16 de dezembro de 1830.

6 Com a República foi editado, em 11 de outubro de 1890, o Código Criminal da República, alvo de
duras críticas pelas falhas que apresentava que decorriam, evidentemente, da pressa com que fora
elaborado.
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Em 1922 acontece no Brasil o primeiro congresso de proteção a Infância,

organizado por Moncorvo Filho, em conjunto com o Terceiro Congresso Americano

da Criança do Rio de Janeiro.

O primeiro juizado de Menores no Brasil foi criado em 1924 na cadência de

um movimento internacional visando buscar soluções para os problemas do menor,

acreditava-se na necessidade de leis especiais e medidas que dessem conta deste

contexto que incomodava o Estado.

Nesses eventos foram feitas recomendações que mais tarde, em 1927, foram

incorporadas a primeira lei brasileira de atendimento a crianças e adolescentes: o

Código de Menores.

Inicia-se assim a etapa tutelar, onde todas as crianças sendo vitimas,
infratoras ou negligenciadas fazem parte de uma única categoria chamada de
“menores abandonados”.

O primeiro Código de Menores é criado em 1927 e procura enquadrar
os delinqüentes e abandonados com menos de 18 anos de idade,
introduzindo a categoria “menor”, que será utilizada pela legislação
com algumas alterações, até fins da década de 1970. Na década de
20 surgem as primeiras experiências da institucionalização e
internação dos “menores” em estabelecimentos oficiais, bem como o
controle sobre o trabalho praticado por meninos nas ruas.
(GREGORI, 2000, p. 11).

O Código de Menores liderado pelo juiz Mello Mattos se construiu pautado na

doutrina da Segurança Nacional que considerava o menor em situação irregular

sempre que estivesse fora dos padrões sociais estabelecidos, e a ele dava
tratamento com caráter punitivo e arbitrário sem importar se fosse pobre, carente ou
infrator.

Interessante ressaltar que o Código de Menores também chamado de Código

de Mello Mattos trazia uma única vez à palavra direito no artigo 119:

“o menor em situação irregular terá direito a assistência religiosa”.

A partir do Código de 1927 são consolidadas as leis de assistência a
menores, através do decreto n° 17.943-A. Os juízes detêm todos os poderes, são

eles que determinam quanto tempo o menor deve ficar recluso e se tem
discernimento sobre o ato praticado ou sobre sua situação irregular.
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Concretiza-se nessa instância o reconhecimento por parte do Estado que

deve atender o menor carente e suas famílias, tornando-as dependentes de
proteção pública.

Em 1940 ainda no campo das politicas públicas é criado o Departamento

Nacional da Criança, com o objetivo de coordenar nacionalmente às atividades de

atenção a infância. Em 1941 é criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), com

o objetivo de desenvolver atividades de amparo aos menores desvalidos e
infratores.

O SAM foi criado numa perspectiva positivista, “a idéia que se tinha era de

que a sociedade é um todo harmônico, com setores e funções diferenciadas. Se

algo não funciona, ele precisa ser retirado do meio social, recuperado e integrado.

(VOLPI, 2001, p. 27).

A existência de crianças e adolescentes pobres era vista como uma disfunção

social e, para corrigi-la, o SAM aplicava o seqüestro social, retirava das ruas
crianças e adolescentes pobres, abandonados, órfãos, infratores e os confinava em

internatos isolados do convívio social, onde passavam a receber um tratamento

violento e repressivo.

Segundo Bicudo (1995), a partir de 1964 vive-se uma fase em que se
instrumentaliza de fato a intervenção pública sobre os menores em situação irregular

7
através de uma política nacional articulada de institucionalização a partir da PNBEM

de 1964 aplicada pela FUNABEM8 através da FEBEM9 em que se consolida a

Doutrina do Código de Menores de 1979, que traz a novidade da pena de Liberdade
Assistida.

Paralela as reformas do Código Penal de 1940 que acontecem com algumas

modificações em 1977 e 1984 a sociedade contempla uma adaptação do Código de

Menores de 1927 para o novo Código de Menores de 1979.

Não fica classificado nesse Código quem são os “menores problemas”, talvez

por que já estivesse bem consolidado o conceito da situação irregular.

Segundo Passeti (2006), a Politica de Atendimento, (PNBEM, 1964)
organizada para funcionar em âmbito nacional pretendia mudar comportamentos

7
Política Nacional do Bem Estar do Menor.

8 Fundação Nacional do Bem Estar do Menor.
9 Fundação Estadual do Bem Estar do Menor.
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não pela reclusão do infrator, mas pela educação em reclusão, com prioridade a

formar um indivíduo para a vida em sociedade.

Em 1985, com o fim da ditadura militar, os movimentos que lutavam contra a

forma de atendimento repressiva e desumana das FEBENS para os meninos e

meninas, denunciaram através da imprensa as violências que ali ocorriam, e de

forma lenta se iniciou um processo de mudança dessa política de atendimento

surgindo pelo Brasil vários grupos que objetivavam um atendimento especial.

Rompendo com o paradigma estabelecido do Código de Menores, institui-se

em 13 de Julho de 1990, a lei 8.069/90 que dispõe sobre o ECA - Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Volpi (2001, p. 32), com muita propriedade, nos diz que com o a criação do

ECA repudia-se o termo “menor" de caráter estigmatizante e discriminador, muda-se

a concepção de infância e adolescência entendendo-se crianças e adolescentes

como cidadãos, sujeitos de direitos, que precisam ser considerados como pessoas

em desenvolvimento e tratados como prioridade absoluta.

1.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A DOUTRINA DA
PROTEÇÃO INTEGRAL

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei n° 8.069/90 que
regulamentou o artigo 227 da Constituição Federal adveio substituindo o antigo

Código de Menores. O ECA atribui à criança e ao adolescente, prioridade absoluta
no atendimento aos seus direitos como cidadãos brasileiros.

Entre seus objetivos o Estatuto visa coibir a prática de condutas ilícitas

cometida por pessoas com idade inferior a dezoito anos e dispõe sobre a proteção

integral à criança e ao adolescente considerando esses como seres em
desenvolvimento, a regulamentação do Estatuto da criança e do adolescente
representa uma ideologia pautada na proteção da infância e o comprometimento

com os direitos humanos, sendo um grande passo na construção das políticas
brasileiras para garantia de direitos.

Conforme Volpi (2001, p. 34),
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Ao adotar a doutrina de proteção integral da Convenção das Nações
Unidas sobre os direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) consolida e reconhece a existência de um novo
sujeito político e social que, como portador de direitos e garantias,
não pode ser mais tratado por programas isolados e políticas
assistencialistas, mas deve ter para si a atenção prioritária de todos,
constituindo-se num cidadão.

É, portanto, um instrumento importante nas mãos do Estado Brasileiro

(sociedade e poder público) para transformar a realidade da infância e juventude

historicamente vitimas do abandono e da exploração econômica e social, considera

como criança o indivíduo com idade entre zero e doze anos incompletos, e como

adolescentes a pessoa com idade entre doze e dezoito anos incompletos.

Visa garantir e proteger que crianças e adolescentes tenham acesso
prioritário a saúde, educação, cultura, esporte, lazer entre outros, sendo esses
deveres divididos entre Estado e Família e oportunizados por politicas públicas, o

Estatuto materializa uma das diversas lutas e conquistas do movimento de
democratização real da sociedade.

O ECA busca a proteção de crianças e adolescentes independente de sua

raça, situação social ou econômica, religião ou qualquer diferença cultural, conforme
seu art. 3°:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade.

Segundo Mocelin (2008, p. 51), o incremento da gestão de politicas sociais

específicas fica cada vez mais evidente no Brasil, a partir do século XX, e
principalmente na década de 1980. Um maior cumprimento da Declaração dos

Direitos Humanos e uma preocupação em modificar a Lei que culminou no ECA,

priorizando os direitos das crianças e dos adolescentes como ser integral.

É muito relevante explicitar que o ECA não pretende atender sozinho todas as

demandas que impõe o atendimento a crianças e adolescentes, ao mesmo tempo

em que vem inovar na forma de pensar e garantir direitos, também estabelece uma
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participação mútua no atendimento entre Estado, Família e Sociedade nos diversas

formas de atuação.

O ECA propõe na sua política de atuação uma descentralização político

administrativa na criação e manutenção de programas específicos, a integração dos

diversos órgãos públicos e a mobilização da opinião pública no sentido da
indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.

O Estatuto define que os indivíduos que fazem parte da faixa etária entre

doze a dezoito anos incompletos são penalmente inimputáveis, significando dizer

que não terão as mesmas imposições legais que os adultos, mas serão
responsabilizados e submetidos às medidas socioeducativas.

As medidas socioeducativas que dispõe o ECA podem ser entendidas como

uma resposta do Estado, aplicada pela autoridade judiciária, aos adolescentes
autores de ato infracional, estão definidas no art. 112,

I - advertência;

Il - obrigação de reparar o dano;

Ill zz prestação de serviço a comunidade;

IV - liberdade assistida;

V ~ inserção em regime de semiliberdade;

Vl  internação em estabelecimento educacional;

VII ¬ qualquer das medidas previstas no artigo 101, I a Vl.

§1° - A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua
capacidade de cumprizla, as circunstâncias e a gravidade da infração.

§ 2° - Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a
prestação de trabalho forçado.

§ 3° - Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado
às suas condições.

Para Volpi (2001, p.66), pela legislação brasileira os adolescentes
autores de ato infracional são submetidos às medidas socioeducativas, as quais têm

uma dimensão coercitiva, visto que o adolescente é obrigado a cumpri-Ia, e
educativa, pois seu objetivo não se reduz a punir o adolescente, mas prepará-lo para
o convívio social.
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1.3.1 A MEDIDA DE INTERNAÇÃO

Direcionando nosso estudo para a medida de internação que é o foco de

nossa pesquisa observamos algumas mudanças e características importantes na
forma de atendimento. A nova diretriz de atendimento define o adolescente em

conflito com a lei, autor de ato infracional ou incurso em ato infracional aquele que

com idade entre doze e dezoito anos incompletos que comete uma conduta descrita

como crime ou contravenção penal.

O ECA, em seu artigo 121, aborda a medida de internação, essa que se
constitui uma medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O

adolescente autor de ato infracional que cumpre medida socioeducativa está privado

apenas do direito de ir e vir, devendo ser respeitada sua dignidade, identidade e

privacidade.

O adolescente internado fica sob tutela do Estado devendo este ser atendido

em instituição exclusiva e capacitada para este fim, sendo ainda o Estado
responsavel pela sua segurança, sua integridade física e mental conforme artigo 123
e 125:

Art. 123 - A internação devera ser cumprida em entidade exclusiva
para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo,
obedecida rigorosa separação por criterios de idade, compleição
física e gravidade da infração.

Parágrafo Único. Durante o período de internação, inclusive
provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.

Art. 125 - É dever do Estado zelar pela integridade física e mental
dos internos, cabendo-lhes adotar as medidas adequadas de
contenção e segurança.

A medida de internação por sua vez é considerada a mais severa, devendo

ser aplicada em ultima instância, aos adolescentes que cometeram ato infracional,

porém, conforme artigo 122, somente deve ser destinada aos adolescentes que
praticarem ato mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reincidência em

atos infracionais graves ou pelo não cumprimento de medidas impostas"
anteriormente.



20

O parágrafo único do artigo 123 deixa claro que o adolescente que estiver

cumprindo uma medida de internação, seja ela provisória ou não, tem o direito a

realizar atividades pedagógicas, a unidade que o atende deve obrigatoriamente

estabelecer métodos de atendimento que de condições para o cumprimento da lei.

Nós próximos capítulos pautaremos a discussão sobre os parâmetros
nacionais que estabelecem tal atendimento aos adolescentes privados de liberdade,

nesse contexto teremos condições de avaliar a medida de internação do Estado do

Paraná e como ela vem sendo aplicada visando garantir o cumprimento do Estatuto.

Tomando conhecimento da concepção pedag.Ógi.ca., da. concepção de
segurança institucional admitida e do papel do educador social frente ao
atendimento interno, teremos condiçoes de estabetlecer uma analise sobre o metodo

utilizado e. sua coerencia perante as ,regras nacionais e internacionais de
atendimento socioeducativo.

1.3.2 SINASE zé -SISTEMA NACIONAL DE ATENDIME-NTO-SOCIQED-UCATIVO

O SINASE é fruto de uma construção coletiva envolvendo diversos
seguimentos do governo, representantes de entidades de atendimento, especialistas

na área e sociedade civil que promoveram intensos debates com a finalidade de

construir parâmetros mais objetivos no atendimento ao adolescente autor de ato
infracional.

Trata-se de .uma política pública que verdadeiramente .procura atender aos

preceitos. pedagógicos das medidas socioeducativas conforme dispõe o Estatuto da

Criança. e do Adolescente.

O SINASE foi aprovado na assembleia do CONANDA em 13 de julho de 2006

e .rep.resentou- um g.rande avanço em termos de políticas públicas voltadas. para. os

adolescentes autores de ato infracional. Em 13 de julho de 2007, o SINASE foi.

apresentado como projeto de lei (PL 1.627/2007) ao Plenário da Câmara dos
Deputados..

.Em -nove de novembro do mesmo ano, por ato da Presidência da Câmara foi

criada uma Comissão Especial para analisar o projeto de lei, tendo como relatora a

deputada Rita Camata (PMDB/ES).

Q SINASE fortalece o EÇA ao determinar diretrizes claras e es_pecifica.s para

a execução das medidas socioedtucativas por parte das instituições e profissionais
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que atuam nesta area. lšvita,. assim ,. inte.rp.retaçoes equivocadas de artigos do

Estatuto que trazem, informações, as vezes, pouco aprofundaolas sobre da
operacionalização .dessas medidas.,

Q $lNASE. es.ta.beIe.ce a partir de uma .perspectiva de transição de um carater0 i I no 0 \ ' _
.meramente .pu.n|t.|vo, para uma doutrina.. de protecao 1nteg_ral a criança e aoQ \ I u ¡¡ .
.ado.Iescente., lëautada. pelo .respeito .a-pecu.Iia.r condição do adolesce.nte como pessoa

em desenvolvimento., o SINASE enfatiza pontos-chave az serem .respeitados no

_c.u.mprimento das .medidas .socioedu.cativas..

O SINASE normatiza sobre os parâmetros .arquitetônicos para unidades de

atendimento socioeducativo, principalmente em relação ao espaço físico, -infra

estrutura adequ.ada para atender os adolescentes e capacidadelvaga compatível

com a demanda sem negl.igen.crar os direitos dos adolescentes.

Dispõe sobre a previsão orçamentária para ar execução e manutenção das

medidas socioeducativas. Enfim, é um verdadeiro manual que., em complemento ao

Estatuto da Criança. e do Adolescente, mostra como fazer, o como trabalhar com as

medidas socioeducativas mediandte a intervenção de práticas pedagógicas sem
violar os direitos.

As di.ret.rizes pedagógicas do atendimento socioeducativo apontadas pelo

SINASE. são as seguintes:

1. A prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos
meramente sancionatórios;
2. O projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do
atendimento socioeducativo;
3. A participação dos adolescentes na construção, no monitoramento
e na avaliação das ações socioeducativas.;
4. O respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e
exemplaridade como condições necessárias na .ação socioeducativa;
5. Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de
reconhecimento e respeito ao -adolescente -durante o .atendimento
socioeducativo;
6. Diretividade no processo socioed.ucativo;
7. Disciplina como meio para realização da ação socioeducativa;
8. .Dinamica institucional garantindo a horizontalidade na socialização
das informações e dos saberes em equipe multiprofissional;
9. Organização espacial e funcional das Unidades de atendimento
socioeducativo que garantam possibilidades de desenvolvimento
pessoal e .socialpara o adolescente;
10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual
norteadora da prática pedagógica;
11. Família e comunidade participando ativamente da experiência
-socioeducativa;
1.2. Formação continuada dos atores sociais..
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Uma clalracterístrica em destaque .no SINASE e a enfase az panicipacao familiar

e comunitárria no processo de âozrâoedrucaçâo. por intermédio de atividades

programáticos que deem conta de aproximar ao familia. e fortalecer os vínculros com a

comunidade. Neste sentido, o sistema. nacional enfatiza a intersetorialidade entre

.porlríticas de educacao, gagga, assistência social, segluranca públicas e do sistema de

justica para assegurar os direitos constitucionairs dos adolesceuntes em conflito com a

lei.. Determuina também que o acesso .aos serviços rp.úblicoSsf no caso de adolescentes

em privasao de lioerrdraudre, deve ser feito em núcleos externos as unida,des,r em

integração com as comtunidade, as fim de se trabalhar o preconceito contra os
adolescentes em «conflito com a lezi.

Peolagoglicamente, o sirstema trabalha com o conceito de plano ind,irviduaIo de

atendimento que leva em consideração as potencialidzades, capacidades e lirnitações

dos adolescentest ao mesmo tempo em que valorizas az zprrártica da tolerância e da

inclusas dos ilndoivíodruros, ÇQFÚ o respeito às dulversidade etnirco-racial,,r de genero e

orientada sexual de cada j.ovem..,

Conjugando novasr práticas no campo das politicas publicas como um maior

envolvimento da sociedade como um todo no processo de ressoci_alziaacão dosn n | n 0
adolescentes em confllto ÇQFÚ a ler, to SINASE. e. portanto,  lnstrurnento essencial

para da limpzlem.entaçäor .integral do EÇA e a transformação da realidade no
atendimento socioeducativo no » rasiI.

1.3.3 CADÊRNQS D» .IASP

As nrsftona das nnstltulçorers assrstencuars relativas a criança e adolescentes. no

Parana acompan-hou basicamente dos mesmo percurs da ordem n.acuionalt,p no Estado

legislorufse sobre aos questao social de criancas e adolescente desde 1857. Ainda que

muito tempo tenha se passado e muitas políticas tenham sido apI.icadas.,- o Paraná

não possuia até o ano de 2096 parâmretros noneadores para às execucao das
medidas- sooioed-uoati-vas no Estado.

Foi nessa perspectiva que na Questão 2003 - 2006, o Çãoverno do Estado do
Paraná., .através o Instituto de Ação Social do Parana - IASP  autarquia vinculada aos

Secretaria de Estado de Emprego Trabalho e Promocao Social - SETP  realizou9 \ _ I _ 0 Q u 0 a ¿ _ ¡ 0 9
Junto as unidades socloedzucatlvas e |nst|tulÇo.es respo_nsave|s pelo atendlmento uma
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a.ná.IirSe da atual sltuacãoç \lÍ$ã[lrÇÍQ conhecer e ridentificar os problemas, a partir do

diag_nostico estabelrecido su,rgiur¬se a necessidade de se estimular as criacao de um

material aitorâtico pedagogica que reg.istrasse as boas rexperiencias vividas. e de

alinhar metodologrcamente as açoes de atencllmento na rede socloredrucatlvaz.

Qs conceitos p_rese.ntes nos cadernos do IA$P refletem ou aPar€flda¡ZadQ

acumulado da instituição até aquele momento históricos tem a pretensão de explanaro _ ou I ' ' _ '
a base comum orientadsorra para acao pedagogica. e socioedu.caclonaI_ as ser

desenvolvida junto aos adolescentes atendidros nos Çentros socioeducativos do

Estado, nessa visao foi realizrada uma |orodu,ção coletiva, com. os atores diretamente

ligados ao atendimento.

coleção de cadernos do IASP estabelece cornceitos teóricos e definições

prátioast as luzes de a;|çg_um¿¡$ fontes çirrnspidradorrars, além do  SlN_AS.E e orientarçãersd

internacionariss também parrticiparam rindiretamente peãnsadores, juristas e ed ucadores

que foram tomados como referencia para sua constr.ução.f

Q texto se reduz as cinco cadernos de tlturlos específicos a cada area do

atendirmento, todos com objetivos específicos e deI,ineados para a proposta
pedagogica da instituição.

Qs cadernos são formados peitos ssetguintes titu.lros:

- Rotinas de Segurança;
-z Gere_nciame.nto de Crise. nos Centros de Socioeducação;
- Gestão de Centro de Socioeducação;
- Compreendendo o Adolescente;
-- Práticas Socioeducativas.

Q caderno de rotinas de segurança visa normatizar os procedimentos básicos

de s.eçguranca nas unidades de internação, compreende instruçoesr para controle do

acesso e circulação de pessoas, de veículos e de materiais, envolvendo as tarefas

de conferir, reg.istrar,. com.u,n.icar.s monitorar, revistar, acormpanharr e sarurtorrirzrarrr. sendo

ferramenta l“undramentals para elaboração do _regi,mento interno de cada ou nidade.

O caderno de gerenciamento de crises nos centros de rsocioaduoaçâo
representa ão forma lrrnrstiturrcionarsl de agir nas situações de crise, apresenta normas e

proc.edime.ntos a serem adotad.os no momento da ação.

Traz .resumidamente o protocolo interinstitucional elaborado entre o Instituto

de Ação ãocial do Parana e a PoI,í.çira Milritar com a colaboração do Poder Juddiciario
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e Ministério. Púublico, \/isando estabelecer uma base de atuaçao, comum. e

juridicamente aceitável. de pente de \(Í,$Íâ.ÇQl1ÇQÍÍ_LI_š'll e opera.ci,onaI,

caderno de gestao de centros de rsociroeuumçâc estabelece na integra aI n I ¡¡ I ou 9 Í 
forma §1l$pQ$lÍl\lši. de gestao proposta pelo ltnstrtute de Acao S.oc|a.I. do Parana., sua

dlmensae teorica e pratica recusando as i.nstituiçoes totais como forma adequada de

atuação., propõe a. incompletude ,i,nsti.tucional como ,principio basico para o
atrendrmento nas unidades de -lnternaca.o, lntern,aca.o provnsona e s.em,|l|¬berdade,

Q caderno compreendendo Q adolescente visa basicamente trazer
_CQ.fl.hQÇÍ-IHQHÍO ÍGÓIÍÍCQ âQ$. 3ÍQIfš$ (10 SÍSÍQITIG- de aÍGiÍl.dzlm§flÍ0-,~ DfO.C_U,i`â Ç|.êI7Íf¡,Cfll` 38

camcterrísticas de adolescente em conflito com lei, seus ,aspectos físicos, sociais e

psicologlicos, os fatores de risco e os fatores de protecao da conduta. in,trac,iornal. 1- .- . - - - - I'
Q caderno praticas so.c|roe.ducat~|vas do-IIÊQIQDG c trabalho de maneira .empz|_r|ca,,

define elementos fundamentais que devem ser fazer presentes na acao dos centros

soci,oedu.cati,vo,s,,, de I,im,ita tunçoers e exemp.li,ti.ca a censtrulcao dos insrtrumentos

necessários -ao atendimento..

Qs. cadernos do ,IASP foram. sistematiza_d,os por se.rv,idore_s atuantes na area,

sem duvida essa caracteri_st¡ca impôs qualidade na proposta de criação, porem,

apos quatro anos de intenso trabalhe coletivo para aplicação pratica nas unidaLdes,.

algumas considerações e reavaliacoes devem ser feitas,

Qutando foram criados estabeleciam normas e diretrizes para, atuação nos

centros socioedu,catilvos existentes no Estado., .foram silgniticatirvos e consultados

para a. definiçäo do tra.balho nas ,novas unridades, mas nesse momento ra. se ta;

necessarila uma lreedriçäo, uma nova, coleção com mais cadernos. e mais elementos

dispostos para nortear o tra,balh.o tambem nas u.n.i.dades com projeto atrquitetõntice

novo. Sua construcao foi realizada. a .partir da pratica estabelecida ate o ane de

2996, hoje podemos co.ns.i.derar outras expetriencias e usar novos conceitos como1 | I I 0 _ 0 u
«param.etros .norteadores de trabalho., ate esse ,periodo hlstenco seu ,uso e ap.llca.çao

foi de fundamental ,impo.rtâ.ncla para o crescimento e. amadurecirnento do processo

so,ci.oe.du.cativo do Paraná e certamente continuará sendo um guia pratico e
impo.rtante,. mas não o único.

,Na fase s.ecioeducati,va que Estado está em 201.0 essa cotleçâo já não é

capaz de suprrir novas dúvidas e q.uestioname.ntos da. comunidade secieedu-cativa,

SGU. CO.m.pGfldlÍ.Q fl$Ç$$$lÍÍã. de êÍLl.8z|_ÍZ3ÇáQ ~Í.mBÇ|.ÍëÍ3,.
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1~.4- AS- NORMATI-VAS INT ERNACIONAIS PARA O ATENDzIzMzENTO- DE
ADOLESCENTES EM- CONFLITO- COM A LEI

Q Brasil* é signatário e paotuante de diversos tratados e acordos.
i.ntern_aci,onais para promoçao e .garantia de direitos das crianças g. gçlglesçe.ntes.,._ em

1959 e aprovada a Declaração Universal dos Direitos das Ç.ria..n,ças, aprimorada. com

as chamadas; "Regras de Beijing”, de (1.985).; Regras Minimas, das Nações Unidas

para a lšlaboraçao de ll/ledida.s Privativas de _Lib.erd.ad.e. (Regras de Tófllusio)

Adaptadas. pela AssembIe¡_a. Geral das _Na.ÇÕ$$_ Unidas na sua .reso.IuÇãQ 45./110. de

14 de Dezembro de (1999), e as 'Diretrizes de .Riad", para p.reven.çã.o da
d.e_Iin.qü.ên.cia. j.uve.ni,I, (1_ 990).

Dentre os prinoipios consagrados pela convenção, estao o direito a vida, à

Ii,berdade,. as obrigações d.os pais, da sociedade e do Estado em relaçao a criança e

adolescente.. Qs estados signatários ainda comprometem-se a asse.g.urar a PTOQÇÉQ

dos .menores contra. as ag.re.ssõ.es, lÍ$$$â_|Íê.l'ldQ em seu artigo 19 o combate a

seviciar e›‹p.loraça.o e violencia sexual.

Participação - As crianças, como pessoas e sujeitos de direito,
podem. e. devem. expressar suas opin.iões nos temas que lhes. afetam.
Suas opiniões devem ser escutadas e levadas em conta na agenda
politica., econ.ôm.ica. ou. educacional de. um pa.ís.. Desta maneira. se. cria.
um novo tipo de relação entre crianças e adolescentes e aqueles que
decidem. por parte. do Estado. e. da. sociedade- civil.

Sobrevivência e desenvolvimento - As medidas que tomam os
Estados-membros para. preservar a vida. e a. qualidade. de vida. das
crianças devem garantir um desenvolvimento com harmonia nos
aspectos. físico, espiritual, psicologico, moral e social, considerando
suas aptidões e talentos.

Interesse superior da criança - Quando as instituições públicas ou
privadas, autoridades., tribunais ou qualquer outra. entidade. tomar
decisões acerca das crianças, devem considerar aquelas que lhes
ofereçam. o. maximo bem-estar.

Não-discriminação - Nenhuma criança deve ser prejudicada de
forma .alguma por motivos de raça. oredo. cor, genero, idioma, casta.,
situaçao ao nascer ou por padecer de alguma defioiencia-fís_ica.

Çonforme Volpi (2006, p. 13), a garantia dos direito.s da .infância e da

juventude., no B,rasi.l,. esta solid.am.ente tu.nd.amentad.a. na Ço.n.stitu.ição ,Fede.ra_l, que

define como prio.ri.dade absoluta em seu artigo na Lei. 8.069/90. do Estatuto da

Criança e dg Açjglesçente e nos documentos .internac.iona.is., ratificados. pelo.
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Çongresso Nacional, com especial destaque para a Convenção das Nações sobre

Direitos da Criança.

As política de garantias se materializa num sistema. articulado de Princípios

(descentratliczacão administrativa e participacao popular). políticas sociais básicas

(educação, saúde e assistencia SQQiaI)_ e programas espe¢,¡at|c¡zados, destinados à

protecao especial das criancas e adolescentes violados em seus direitos por aêcão

ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou gsbussg qgg, pgjg Qu

responsáveis e excluídos em razao de comlutas ou de prátidca de -atos infracionaois..
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2. A .EDUCAÇÃO SOCIAL COMQ PROPOSTA. INSTITUCIONAL

“A sociedade como um todo produziu os menores
.abandon-ados; -cabe a sociedade, como um todo., colaborar na
luta pelo seu resgate da condição marginal, condição que faz
deles estrangeiros aos valores b.ás.ioo_s da .nossa formação”

Antonio ¬Carlos Gomes da «Costa

2...1. PROPOSTA- EDUCATIVA. NAS UN.IDAD.E.$  I_NTERNAÇA.O DO E$TADQ
DO -PARANÁ

.Neste oapítulo tretaremos d.a proposta ed-uaoetiva. da institu.iÇão:, sopasno I ' ' I U U 3
ÇQflÇ€PÇQÇ$ Í$QfIÇãS B O fOl`mê|l$mQ .l'I$Ç$§$fiÍlQ ê  ãP|lÇ3Ç8O, pazUÍrâf€m.O.S. 8.

ÓÍSCIJSSÊQ ÇQÍTI. base DQS .pë.fÊ.lTlQÍl`Q$ QfÍ€.IÍlÍ@d~0f 6 Ilê ÇQflC$PIÇãQ P-€f3Q§QÓQ<¡Ç3 da

Ín.SÍÍÍU.ÍÇáQ.. ÇÊIÍQÍTIQFIÍÊ -mU.ÍÍ8.S visões EÇILIÍVQÇQÇIQS Gm releçáe É ÇIIJÊSÍÊQ de

edu.caçã.o foram criadas entre nós., talvez. esse seja o momento de refletir e
C1IIl`§ÇÍQ.fl.â.l` ã§ êÇÕ$§ Dêfš Q ITI$$.mO objetivo..

A partir do Estatuto da Cr|a.n.ça. e do Adolescente e da concepção do SlNAS.E

ed.ita.d.o pelo Conselho Nacional dos _Direitos da Criança. e do Aclolescente, define-se

Q .papel da Sepipedueeçâp Çom. d.i.s.oprso próprio e abran.gente,. sua a_p.li.caç_ao se faz

atraves da imptlementaçao de uma proposta- ped.agÓg.ica oapaz de oo.nst.itui.r-se em

uma ação formadora e transformad ora..

A. sQC¡oe.d.u.Çeçâ0 deve propiciar ao edpzleeoemg gm ço.mpri.mento de medida

sooioeduoetive uma eduoação i.nteg.ra.l.,. seus mome.ntos não devem ser apenas

QÍCIÉÍÍÇQS,  -SÍITI ÍI`§IÍl.SfOlÍmfiÇ10reSz.- (Í-$\/Ç dar ÇOflCI_ÍÇÕÇ$  ~ÍflÇ|ÍVzÍÇ|.UQ  ÊIQÍÊÚQÇÍ' ' au ' I . .
para atuar s.ooialmente como oldadao digono e pleno., deve ser emancipad.o.ra.

Iiberteriaz e ser um i.nÇent.ivo. ao adolescente para ea Çon.stru.ção de gma .nova historia

de vida baseada em regras morais. ser éticas..
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2.2 EDUCAÇAQ SOCIAL PARA EMA.NÇl,PAÇAO

Çonforme Costa (2001,  53), educar e criar espaços para que o
educando., situado org.an.i_ca-mente no mundo, empreenda, ele proprio, a. c.o.nstru.çã.o

de seu ser em termos individuais se sociais.

A educaçao se constrÓ.i atraves das formas de percepção. do mundo,v

de multa comunicação e de autoconhec_iment.o,. se .propõe a prover formas de

superação das necessidades materiais ou mesmo psí.qu.icas e principalmente pelo
reconhecimento de lim-ites.

Educar requer uma equipe qualificada e altamente capacitada, a partir

da definição do conceito de educaçao pode-se claramente vis.ion_a_r o papel do

educador neste contexto.. .suas ações devem estar direcionadas para criação de

00116-iÇÕeS e dos meios para Q-U6 a educação aconteça. Não se trata de criar um

espaço fisico ou estrutural, val muito.. alem disso, seu papel consiste em articu.lar o

espaço., o temr>O.» HS Pessoas. e as coisas para que o educando possa assumir-se

como cidadao de responsabi.lidades e. com.prom.isso§..

...O ser humano deverá ser formado para ação cooperativa, para
solidariedadzez, para. aceitação. do outro, para az noção. de l.¡mite_s. e. para
construir a noção de dever. -Neste plano, estamos ingressando no que
se deve entender como o da formação e desenvolvimento dos
princípios da Ética se .da Moral, necessários- a todos os homens.
Somente neste plano pode-se considerar completa a tarefa do que se
diz .Ed.u.c.aç.ão. .Nessa direção, os programas de sooioeducação
devem colaborar para que os adolescentes alcancem o almejado grau
de emancipação, tornando»se os. condutores. do próprio. processo. de
formação e de autodesenvolvimento, nos quais tenham tido a
oportunidade de desenvolver a. autonom.ia da vontade, a- autonomia
fisica- e as autonomia intelectual.

Dizer que um _i.n.çl.iví.d.uo e autônomo antes de qua.l.q.u.e.r .consideração significa

ter esse mesmo indivíduo condiçoes de estabelecer re.lacões equilibradas., controlar

suas ações e assumir a respo.nsab.i.lidad.e sobre eiuae ser dono do ser corpo sabendo

adm_in,istra-.lo corretamente para viver no mundo natural, alem disso., poder e saber

esco.l.her livremente a. opção que melhor lhe atende para atingir seu crescimento

intelectual com o objetivo principal de ser inserido no mundo social..

Objetivarnente deve fioar claro para os edu.cado_res que o adolescente deve

ser levado ao caminho da autoconduçao, deve aprender a di.rig.i.r seu corpo para
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condiçoes saudáveis, momentos naturais e exclusivos de autoconhecimento,
reflexão- -e .direcionamento-_ Essas características -levam o adolescente- em

cumprimento de medida socloeducativa ao tomar decisoeâ sobre o ente mais simples

da. sobrevivência como SLIH higiene pessoal, ál|mentáÇáO,- d.e.s.c.a!1SO, pre.s.er\/al-Ç80 da

natureza e suas relações sociais, como tambem a serem capazes. de avaliar
condições peculiares e complexas.

O atendimento socioeducativo dos -educandos em- conflito com- a- lei- deve

oferecer condicoes que favoreça o protagonismo juvenil.. garantindo. o acesso dos,_ . I . . i.. - no ~' - ao . QU.
adolescentes a oportunidades de superaçao de sua situaçao de exclusao, bem
como o acesso a formaçao de valores para a participação na vida social..I n _ _ ¡ _ _ 0 0 |

E ITIUIÍQ Ç0iFlV$fllÇl`lÍÇ ÇILJE $ÇlTlpl`6 [.)QS§§.mQ$ 095 lfldagflf de Q-UGIS 1-QVÊDÍS

queremos former em nosso progtrama- institucional, com toda certeza. sera digno de

nossa parte visionar adolescentes autôncm_os., solidários, competentes ec a 0 _ n _. _ ¡ _ _ ¡ _ u n _
participatrvos soc|a.lmente,. no entanto, fica claro tambem que para atingir esses

objetivos e importante que seja mudada a visao que temos dos nossos internos,

devem. ser focados. com uma perspectiva onde sao colocados como soluçao e não

como problema a ser resolvido,_ 0 o |¡ _ _ _ _ | n _ _ _ u_u n | ¡
A partir dessa ideia emerge do proprio adolescente a iniciativa, e dele que

parte a acao tendo como base uma tomada de decisao conseqüente e
compromissada em resp.onde_r totalmente pelos seus atos.

Quando o adolescente toma suas proprias decisões, se faz presente na' no I . _ | _ n _. | _ _ n n ¡¡
ÇÂI$ÇUS$§Q Q §0z|.UÇÉQ C1-Q§ pÍ9blÇlTlë$,- E $$Í§- Q€I].U,l_f].amÇl'lÊ§ llgãdš? Ê PfilÍlÇlP8ÇêQ

comunitária e escolar, entao temos um .protago.nista juvenil..

Participar sj.g_n|fj_ça. gt,lÍ$.flÍIÇãlTl$l'lÍ$ estar inserido e resp_e|tad.o_ pelo grupo.,

mostrar .que seu ponto. de vista e im.portante e deve. ser avaliado, jamais se deve

estimular uma participacao simbólica ou teatral, objetivamente a participacao deve
ser -ontocri-adro-ra»-e realista.

A participacao do adolescente pode e deve ser baseadra. em suas
experiencias de vida, sejam elas boas ou ruins, o. educador deve orientar e promover

fipšflëâ  ITIÇIOS-, -ÍTIQS ].ê.|'I`lê.l§`› ,Il'lÍ§.l`f$,l'll` de fflëflšlfê ê flQl`$§l' Q Ql`QÇQ$$Q,

A clareza conceitual.. o compromisso ético e a vontade política potencializ.am

verdadeiramente a acao, conforme Costa. (2001 )s existe um elenco de posturas que
os adultos assumem ao trabalhar com adolescentes.
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~ Anunciar aos adolescentes decisões já tomadas, reservando-lhe
apenas o dever de acatar;
o Decidir previamente e depois tentar convencer o grupo a assumir

a decisão, tomada pelo educador, como se fora sua ,prÓ.p_na
decisão;

‹› Apres_entar uma proposta de decisão e .convocar o grupo .para
discuti-la;
Q gdu(;adQ_r _ap_r3_5enta Q .pI'Qb|eFlÍl.a., colhe sugestões GQS jQV.€I'l.S B
depois decide;
Q educador apresenta o problema, colhe sugestões e decide com
o auxilio do grupo;

0 O educador estabelece os limites de determinada situaçao e
solicita aos adolescentes que tomem dentro desses limites;

Ó O educador deixa a situação a cargo do grupo, sem interferir no
.processo que a originou;

O educador tem papel fundamental e exc,Iu.sivo. nessa etapa de constru_çao,,. as

.propostas devem ser discutidas e criticadas livremente, o educador deve mediar o

processo empienhando-se para que o grupo nao desanime e nem desvie dos
objetivos que foram propostos inicialmente,

Aquele que educa, ou que se propõe ta fazer esse papel deve estar preparado

e ciente d.e que deve adm,in,i_strar oscilações de Çoniaportameznto entre os
ado,lescentes, como contlitosu, passividade. diferença,, ag re.s.SlVid.,ade e
destrutibilidade.

Os educadores devem refletir sobre suas ações .praticas visando aperfeiçoar

eu melhorar 0 .processo educativo o tempo todo, alguns mitos devem ser esclarecidos

e co,mpreendid,os, e a verdade dos fatos deve ser restabelecida perante a
comunidade ed-ueativa.

O primeiro mito que se pode .al/a.l_ia.r e discutir é. o mito da., ntãoa-contlitividade,' ›- z- . ' _ _ _ U Ar. . I
muitos educadores entendem que manter a hannonia da relaçao constantemente e

pr|m.ord.iaI,. isso ea, executar o tra,balho sem jamais conflitar ideias e pensamentos_ u ,. ¡ Q c ln n _ _; ¡. u_u
com os educandos, essa visao e irrealista e pregu.i,çosa, a imposicao de limites

certamente gerara conflitos e a tendencia não deve ser de transformar a relaçao em

uma guerra, no entanto. devese buscar a superaçao dos conflitos para se
estabeleça a aceitação e o entendimento do outro, Estar em harmonia o tempo todo

pode ser subjetivamente uma forma de acomodarese para não incomodar-se.

Outro mito que deve ser esclarecido perante a comunidade educativa diz

respeito a naturalidade, onde alguns educadores sustentam a prática educativa da

esponisneiçiarie, ou seja, que o processo deve surgir sem planeja.mento. apenas a

partir do espontâneo e natural, nesse pensamsmg também pgfçgpemgs 5
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acomodação, o educador prefere ficar apenas observando o processo, se
naturalmente acontecer será ótimo, mas e se não acontecer?.

Educar adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de uma medida

socioeducativa deve supor basicamente, provocar ações educativas de forma a se

instigar o processo de construção de um novo projeto de vida dos jovens. Deve ficar

claro aos educadores que iniciam seu trabalho que nem sempre o processo
educativo de adolescentes em conflito com a lei é gracioso, a ten-são, o risco e a

angústia são variáveis constantes.

Conforme Costa (2001, p. 79), tomar decisões difíceis, sustentar medidas

desgastantes, impor limites, expor~se à crítica dos bens-pensantes, cobrar
compromissos, correr riscos, assumir apostas, enfrentar os dissabores da crítica e

da autocrítica são alguns componentes do que chamamos de asperezas do
processo educativo.

Sem essa aspereza e essas dificuldades, teremos apenas um simulacro de

educação, um faz dê conta pedagógico, um conto da carochinha, uma ilusão a mais
na vida de nossos educandos.

É importante que o educador compreenda que todo o processo educativo se

baseia nas suas ações e através delas o educando se sente seguro e capaz de
mudar.

A proposta de educação para emancipação que prevê a Secretaria de Estado

da Criança e da Juventude nos Cadernos do IASP se alicerça em alguns
instrumentos pedagógicos fundamentais e previstos no SINASE, sua base teórica é

comum ao sistema socioeducativo nacional, mas, sua prática diferencia-›se por

algumas caracteristicas na aplicação.
Obsen/aremos esse fenômeno fazendo um estudo e uma análise dos

instrumentos básicos de trabalho na unidade de internação: Estudo de Caso,
Conselho Disciplinar e Plano Personalizado de Atendimento.
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2.3 INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

Conforme o SINASE prevê em suas normativas orientadoras, a medida

socioeducativa deve ter o projeto pedagógico como ordenador das ações no
atendimento socioeducativo, deve dar condições e oportunidades de superação de

sua situação de exclusão.

As unidades de internação do Estado do Paraná trabalham com três
instrumentos básicos e principais durante a aplicação da medida de internação e

internação provisória, Estudo de Caso, Conselho Disciplinar e Plano Personalizado

de Atendimento, esses são atendimentos que visionam a individualidade.

Conforme o artigo 94 inciso 3° do ECA, as entidades que desenvolvem

programas de internação devem oferecer atendimento personalizado em pequenas

unidades e grupos reduzidos.

Toda abordagem deve ser condicionada por uma visão holística, que
contempla as capacidades intelectuais, os sentimentos, a corporeidade e a
espiritualidade do adolescente, vivenciados num processo educativo dirigido por ele

e para ele. Os setores do centro de socioeducação se articulam com vistas a criar

situações que permitam ao adolescente manifestar suas potencialidades, suas
capacidades e possibilidades concretas de crescimento pessoal e social. (cadernos

do IASP, 2006, pag. 37).

2.3.1 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso é um método de investigação qualitativa que se concentra

sobre o estudo de um determinado contexto, indivíduo ou de um acontecimento

específico (o caso), é uma obrigação da unidade de atendimento prevista no artigo

94 ¬- Xlll do ECA: “Proceder o estudo social e pessoal de cada caso”.

Também previsto no SINASE que orienta que o estudo de caso deve estar

previsto do projeto pedagógico da unidade, garante encontros sistemáticos
freqüentes da equipe profissional para estudo social dos adolescentes e considera o

estudo de caso essencial para monitoramento, avaliação e intervenção no processo

pedagógico.
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O caso é a história de vida da pessoa, que é construida na relação entre o

individual e o social e obtida a partir do contato com informações oriundas de
diversas fontes, internas e e›‹ternas.

Durante o atendimento socioeducativo em uma unidade de internação
procura-se avaliar o adolescente atendido em mundo objetivo e subjetivo, em suas

vontades, necessidades e potencialidades sempre tomando o devido cuidado para

levar em conta suas dimensões temporais do passado, presente e expectativas de
futuro no contexto familiar e social.

As informações são obtidas de fontes diversas como, documentos e registros

já existentes do adolescente em questão, entrevistas, ObS€l'V8Çã0 do cotidiano na

instituição, informações subjetivas, investigação empírica, visita familiar e contato
com a rede.

Logo que o adolescente chega à unidade para cumprir medida de internação

ou internação provisória é lhe designado um técnico de referência, assistente social

ou psicólogo, que tem como função atender a ele e à sua família, o responsável pelo
adolescente é entrevistado e recebe uma visita domiciliar onde o técnico avalia a

história, a dinâmica 'familiar e as relações sociais com a comunidade e com outras

instituições.

A melhor fonte de dados sobre o adolescente geralmente são as
observações, atendimentos e atividades promovidas pelos setores da unidade,

desde sua entrada e durante toda a permanência, efetuadas pelo serviço social,

psicologia, terapia ocupacional, setor pedagógico e de escolaridade, educadores
sociais e setor de saúde.

Ao longo da internação, as informações sobre o adolescente vão se tornando

mais precisas, ganhando com o passar do tempo qualidade, subsidiando as ações e

inten/enções da equipe junto a ele.

O contato com a rede de serviços do municipio pode iniciar desde to ingresso

do adolescente no Cense, quando é atendido pela assistente social da recepção,
continuando durante sua internação. As informações de atendimentos de conselhos

tutelares, centros de referência de assistência social/CRAS, escolas, programas de

atendimento a crianças e adolescentes, e outros dos quais o adolescente e sua
família participam ou participaram, são valiosas para a apreensão de sua realidade e

subsidiam os possíveis encaminhamentos após o desligamento.
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O estudo de caso deve ser realizado para construção conjunta do relatório de

internação provisória, de progressão de medida, de manutenção, para elaboração

do plano personalizado de atendimento, para transferências e para avaliações
constantes.

Interessante esclarecer que o estudo de caso não tem momento exato para

acontecer, ele pode ser executado a pedido da equipe de educadores, de técnicos,

ou a partir de outros momentos do cumprimento da medida em que se avalie a sua
necessidade.

No estudo de caso deve-se tomar o cuidado para que não se prevaleça à

hierarquia ou a prevalência de um saber sobre o outro, se embase por meio do

diálogo, da postura democrática e participativa para convergência dos
encaminhamentos propostos.

As diferenças de opinião sobre o caso são comuns e podem ser benéficas,

desde que a equipe saiba aproveita-las para enriquecer o consenso sobre os
encaminhamentos.

Ao final do estudo, a equipe deve ter um caminho para o caso, visão o mais

abrangente possível dos limites e possibilidades do adolescente evidenciando quais

são suas qualidades e potencialidades.

Importante que exista um contrato explicito de sigilo sobre as informações

discutidas, o qual é fortalecido pelo compromisso tácito que toda a equipe tem com o

adolescente, as informações de foro intimo que não tenham importância não devem

ser publicizadas, todos os que estão reunidos para o estudo de caso de um
adolescente só o estão fazendo porque este os escolheu para- confiar.
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2.3.2 CONSELHO DISCIPLINAR

É composto por representantes dos diferentes setores do centro de
socioeducação, que têm a responsabilidade de apreciar e decidir sobre os casos

que se referem à falta disciplinar de natureza grave ou gravissima, envolvendo

situações que põem em risco a integridade física, mental, moral, emocional dos
adolescentes, dos funcionários e de terceiros ou por danos ou destruição do

patrimônio público. (cadernos do IASP, 2006, pag. 39).

Os cadernos do IASP caracterizam o conselho disciplinar como sendo apenas

um instrumento pedagógico importante para apreciação e decisão sobre as faltas

disciplinares cometidas na unidade, no entanto, seu papel vai muito além dessa

função, suas características atuais, nos permite construir uma nova concepção
sobre esse instrumento que e de fundamental importância para o atendimento
socioeducativo.

O conselho disciplinar passou ao longo do tempo a ser um espaço coletivo de

decisões diversas, um espaço de reunião sistemática e avaliativa, suas
características estão pautadas na discussão conjunta sobre praticamente todos os
assuntos de interesse ao atendimento direto ao adolescente.

As equipes se reúnem através dos seus representantes para definirem quais

as melhores diretrizes a serem tomadas, nesses moldes, o gestor ou seu
representante toma a frente realizando a mediação da discussão que procura
estabelecer um consenso, em hipótese nenhuma deve ser realizada votação, e
importante que cada grupo socialize os seus argumentos para os demais sendo

possível avaliação de todos os integrantes.

O conselho disciplinar pode ocorrer a qualquer dia dependendo de sua
necessidade, algumas unidades procuram fixar o dia da reunião, porém, em
qualquer momento será convocado o conselho se for urgente a decisão.

No conselho disciplinar são lidas as oitivas realizadas com os adolescentes

encaminhados para avaliação, também se realiza a leitura dos relatórios dos
educadores e técnicos responsáveis pelo atendimento.

Essa ferramenta pedagogica permite~nos compreender os variados aspectos

do atendimento, cada setor da unidade expõe sua posição em relação ao
adolescente ou atendimento pretendido, visionando o melhor norte a ser seguido
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pela equipe, dessa forma encontra-se um direcionamento em relação à continuidade

do processo socioeducativo.

As decisões tomadas no conselho disciplinar são repassadas a toda a
comunidade socioeducativa que presta atendimento direto na unidade, os
adolescentes são informados da decisão tomada sempre que lhes for imputada

alguma sanção ou outro encaminhamento pedagógico.

Nas reuniões de conselho disciplinar a equipe da unidade se fortalece,
discute e reencontra conceitos abandonados ou perdidos pelo caminho da rotina
diária de atendimento.

A equipe fortalecida encontra métodos e discute ações do atendimento
simples ao mais complexo, suas decisões não sobrecarregam apenas um setor ou

educador especifico, mas recaem sobre todos os atores que atendem o adolescente

dividindo o peso da decisão entre toda a equipe.

Os anos de trabalho em conjunto fortalecem os vínculos e aproximam
conhecimentos, as experiências negativas são usadas como aprendizado a cada

nova reunião, o processo se torna mais dinâmico e representativo, já que todos
estão envolvidos na decisão a ser tomada.

Sem sombra de dúvida, o conselho disciplinar organiza as ações educativas,

pauta as prioridades, fortalece e reúne sistematicamente a equipe de atendimento,

avalia e decide sobre o processo socioeducativo colecionando acertos e também

erros, mas a cada novo conselho as experiências e expectativas se renovam
trazendo uma perspectiva cada vez mais produtiva e moralmente aceitável.

2.3.3 PLANO PERSONALIZADO DE ATENDIMENTO

Segundo o SINASE, a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA)

constitui-se numa importante ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal

e social do adolescente e na conquista de metas e compromissos pactuados com

esse adolescente e sua família durante o cumprimento da medida socioeducativa.

No Estado do Paraná de acordo com os cadernos do IASP, práticas de
socioeducação -› (2006, p. 58), o PPA (plano personalizado de atendimento) é

preconizado pelo ECA em seu artigo 94, inciso 3° que estabelece as obrigações das

entidades que desenvolvem programas de internação, entre as quais, “oferecer
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atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos”, é definido

como plano de trabalho que dá instrumentalidade para o desenvolvimento pessoal e

social do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, respeitando a

visão global e plena do ser humano e da educação.

A elaboração do PPA se inicia na recepção do adolescente na unidade e eo

requisito básico para sua elaboração é o diagnóstico polidimensional por meio de

intervenções técnicas junto ao adolescente e sua familia, nas áreas jurídicas, de

saúde, psicológica, social, e pedagógica.

O Plano Personalizado de Atendimento (PPA) é a compreensão de cada

adolescente enquanto pessoa, revestido de uma singularidade, que tem um plano

construido com ele e para ele, deve-se considerar que cada adolescente é único, tal

como será o desenvolvimento de seu processo socioeducativo.

O PPA é o instrumento central da intervenção socioeducativa e, a partir da

sua elaboração, vários aspectos da vida do adolescente tornam-se a ele vinculados,

o plano contempla metas relacionadas aos aspectos de saúde fisica, saúde mental,

auto-imagem, relacionamento interpessoal, educação profissional, trabalho, esporte,

lazer, cultura, relação familiar, relações afetivas e de amizade, relações
comunitárias.

Nesse processo de construção coletiva, várias questões são consideradas,

tais como: áreas de interesse do adolescente, experiências vividas consideradas

positivas, hábitos negativos que deseja abolir, metas e expectativas que projeta para

o futuro, atitudes, habilidades e potencialidades que deseja desenvolver, desejos e

sonhos que pretende realizar, conhecimentos que deseja adquirir, circunstâncias da

vida que deseja modificar.

A familia, entendendo-a como biológica ou ampliada, com quem o
adolescente possui vínculo afetivo, é chamada a ser parceira no processo
socioeducativo, havendo possibilidade de aprofundamento dos vínculos familiares. A

evolução ou crescimento pessoal e social do adolescente deve ser acompanhado

diuturnamente, no intuito de fazê-lo compreender onde está e aonde quer chegar e

seu registro deve se dar no termo de PPA.

O termo de PPA consolida formalmente um compromisso assumido entre o

adolescente e todas as esferas de atendimento que lhe propõe ajudar e acompanhar

no processo de construção e reconstrução da sua vida.
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Ao judiciário deve ser encaminhado para informação sobre a nova etapa em

que está sendo executada a medida socioeducativa, que caminhos o adolescente

pretende tomar em sua vida, metas que pretende atingir e os novos objetivos que se

dispôs a alcançar.

Devem ser possibilitadas ao adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa as condições para que assuma um papel inclusivo na dinâmica social

e comunitária, para isso, é fundamental a criação de instrumentos e o
desenvolvimento de ações que visem estimular o desenvolvimento da autonomia, da

solidariedade e das competências relacionais, cognitivas e produtivas, é nesse

contexto que o PPA se insere e se justifica altamente aplicável e de suma
importância como ferramenta pedagógica.

2.4 INCOMPLETUDE INSTITUCIONAL

Todos os estabelecimentos sociais possuem um grau maior ou menor de

abertura, as instituições de atendimento estão abertas para quem quer que se
comporte de maneira adequada, e outros exigem um grau de comprometimento

maior de seus membros, restringindo um pouco mais o fluxo social existente
internamente e o resto da sociedade.

As instituições por características próprias tem tendências de fechamento,

sendo que algumas norteiam suas ações com maior grau de fechamento do que

outras, Goffman simboliza esse fechamento pelas barreiras as relações sociais com

o mundo externo, também pela proibição á saída que muitas vezes está incluída no

esquema físico. Num grau máximo de restrição, podemos dizer que encontram-se as

instituições totais.

Segundo Goffman (1974, p. 11):

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação
semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável
período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente
administrada.
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As instituições totais não permitem qualquer contato entre o internado e o

mundo exterior, até por que o objetivo é exclui-lo completamente do mundo

originário, a fim de que o internado absorva totalmente as regras internas, evitando

se comparações, prejudiciais ao seu processo de aprendizagem.

As instituições por características próprias tem tendências de fechamento,

sendo que algumas norteiam suas ações com maior grau de fechamento do que

outras, Goffman simboliza esse fechamento pelas barreiras as relações sociais com

o mundo externo, também pela proibição á saida que muitas vezes está incluida no

esquema físico.

A política de atendimento para adolescentes em conflito com a lei no Estado

do Paraná rejeita completamente as práticas absolutistas que visam estabelecer

instituições totais, como contraponto, procura adotar o princípio da incompletude

institucional, cuja base é fundamentada na teoria que nenhuma instituição ou ser

humano é auto-suficiente, que tanto as instituições, organizações, grupos, como as

pessoas precisam de interação, complementação, trocas de conhecimentos e
integração entre si para atingirem seus objetivos comuns.

O centro de socioeducação faz parte do sistema de justiça juvenil, executa a

medida socioeducativa de internação mantendo relações interinstitucionais com

delegacias de polícia, poder judiciário, ministério público e demais integrantes da
rede de atendimento.

A execução da política de atendimento pressupõe e requer uma articulação

orgânica e permanente com todas as demais politicas sociais, os programas
socioeducativos devem estar articulados aos demais serviços e programas que
objetivam garantir os direitos dos adolescentes.

Devemos falar de relações institucionais quando o assunto é socioeducação,

pois, como diz o ditado Xhosa, da etnia de Nelson Mandela: “Pessoas são pessoas

através de outras pessoas”.

Através de interações sociais que crianças e adolescentes também se
desenvolvem, Interações que se dão desde o início da vida e através das quais a

criança e depois o adolescente apreende tudo, desde falar, andar e realizar tudo o

que é rotineiro, até a consciência de si mesma e do outro.

O outro é a pessoa que cuida, ama ou rejeita, é o grupo mais próximo mas é

também a realidade mais distante que impregna a vida social.
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Os processos interativos estabelecidos entre pessoas e instituições,
em contextos específicos, são considerados como mergulhados em e
impregnados por uma matriz sócio-histórica, de natureza semiótica,
composta por elementos sociais, econômicos, políticos e culturais.
Ela é entendida a partir da dialética inter-relaçã_o de elementos
discursivos com as condições socioeconômicas e políticas nas quais
as pessoas estão inseridas, interagindo e se desenvolvendo.
(Rossetti¬Ferreira, 2004, p. 26)

Cumprir medida sócio-educativa não é, portanto, cumprir pena, é ter a
oportunidade de encontrar-se com os outros, com o mundo e consigo mesmo. Como

diz Charlot (2000, p. 53): “Nascer, aprender é entrar em um conjunto de relações e

processos que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é

o mundo, quem são os outros".

Nessa nova organização da ação governamental, o Estado é concebido para

além de sua base territorial administrativa, ele é compreendido como um tecido

politico-social, tramado por um conjunto de sistemas regionais articulado em rede,

sustentados por vínculos de co-responsabilidade e de participação democrática,

submetidos às mesmas diretrizes político-sociais, tendo como eixo articulador e

integrador a linha filosófico-pedagógica, a metodologia de ação e o conjunto de

metas a serem alcançadas. (Gestão de Centro de Socioeducação, 2006. Pag. 23).

Trabalhar em rede com outras instituições parceiras e demais atores sociais

do sistema de garantia de direitos é um aprendizado constante, a troca de
experiências, o movimento exclusivo de atendimento, o desafio de confiar no

parceiro, o abandono das vaidades corporativistas dão lugar ao ganho coletivo

integral, sem que cada órgão, instituição ou parceiro perca a sua identidade própria
de atendimento.

Uma unidade de internação não tem condições e não deve procurar práticas

que visem o atendimento completo, a incompletude institucional deverá ser o

caminho procurado para o atendimento mais coerente e digno, o adolescente deve

ser incentivado a fazer parte de outras instituições e construir relações de apoio e

enfrentamento a sua situação, a construção de um novo projeto de vida tem que

partir da sua vontade somadas as oportunidades.

O centro socioeducativo passa a ser a ligação mais próxima com outras
instituições de atendimento, o adolescente não fica apenas ligado ao interno, mas

também ao e›‹terno procurando desenvolver ações que o liguem ao futuro próximo,

assim o desinternamento não será angustiante e desesperador.
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A incompletude institucional permite a preparação para o desligamento,

permite à construção de uma nova trajetória, um recomeço a partir de projetos

construídos e desenvolvidos pelo próprio adolescente a partir do protagonismo de

suas ações.

Ser incompleto nesse contexto significa atender de forma eficiente junto às

demais instituições, objetivando a qualidade e certeza que o máximo foi feito para o

adolescente atendido, se está for à premissa para o atendimento, então estaremos

em consonância com as demais politicas de garantias de direitos.

As unidades de internação do Parana estabelecem parcerias com toda a
rede, os adolescentes são incentivados a realizar cursos fora da instituição no intuito

de fazer parte do mundo externo como cidadão de direitos e deveres, sua
participação efetiva na comunidade deixa claro sua aceitação social após o
desligamento, relações são fortalecidas e incentivadas pela equipe.

Ao ser desligado o adolescente não recebe o mundo como um ser estranho e

perigoso, seus vínculos já estarão fortalecidos e sua função definida, o ideal seria se

a sociedade o recebesse como um cidadão sem vícios e dividas, mas sabemos que

esse fenômeno ainda perdurará por muito tempo.

Quanto mais próximos chegarmos do atendimento incompleto, mais
estaremos forçando a comunidade a quebrar seus preconceitos e paradigmas,
usando os -programas sociais se inserindo os adolescentes na comunidade o Estado

através dos centros de socioeducação efetiva realmente a proposta nacional de
atendimento.
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3. A MEDIDA DE INTERNÁÇÃO E A SEGURANÇA INSTITUCIONAL NO
CENTRO SOCIOÉDUCATIVO

“Partindo de que a experiência da miséria é uma violência e não a
expressão da preguiça popular ou fruto da mestiçagem ou da vontade
punitiva de Deus, violência contra que devemos lutar tenho, enquanto
educador, de me ir tornando cada vez mais competente, sem o que a
luta perdera eficacia.”
Paulo Freire, ln: Pedagogia da Autonomia

3.1 A SEGURANÇA INSTITUCIONAL E o CARÁTER PuNiTivo DA MEDIDA DE

INTERNAÇÃO

Neste capítulo pretendemos colocar em pauta a discussão sobre a segurança

institucional, suas medidas interventivas e o caráter punitivo da medida
socioeducativa, os conceitos admitidos para execução da segurança interna e

e›‹terna dos centros de socioeducação, o papel dos educadores frente à segurança

e os mitos e paradigmas que devem ser criteriosamente considerados inerentes a

essa questão.

A medida socioeducaftiva de internação tem características próprias e muitas

vezes mal definidas, certamente se trata de hipocrisia dizer que a internação tem

caráter apenas pedagógico, se assim o fosse, não teríamos unidades cercadas por

muros, alojamentos com grades e um controle interno constante por parte da equipe
de educadores sociais.

De fato, para analisar o carater punitivo da medida de internação, a intima

ligação que se faz necessaria entre as atividades de segurança e pedagógicas De

preciso conhecer o sistema socioeducativo, os aspectos internos dessas instituições,

a aplicação empírica da medida de internação e o conceito que os educadores têm

sobre a segurança.
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3.2 A NATUREZA PUNITIVA DA MEDIDA DE INTERNAÇÂO

O caráter sancionatório da medida socioeducativa de internação (punitiva) é

evidente eis que a reprovabilidade da conduta está à base dessa atividade de
subsunção do fato à norma. O art. 23 do CP, com todas as letras, afirma que só não

é crime e, portanto, também não é ato infracional a conduta "justificada", cometida

em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever

legal ou no exercício regular de direito.

Temos por conclusão desse excerto que é o hibridismo da medida
socioeducativa sua caracteristica. mais marcante. Ele é genético.

O rompimento de seus caracteres fundantes a desnatura por completo,
tornando-a qualquer outra coisa, menos uma medida socioeducativa.

Mas' dizer que a medida socioeducativa tem natureza apenas sancionatória,

ou penal, consistiria em uma meia verdade. O sancionamento se condiciona e se

legitima apenas quando estritamente necessário a uma atividade pedagógica. A

percepção de que a socioeducação é a finalidade última da sanção, nos é dada pelo

art. 100, aplicável às medidas sócio-educativas por força do art. 113 do Estatuto. E o

art. 123, § único, e claro ao determinar que mesmo nas internações provisórias as

atividades pedagógicas são obrigatórias. Dir-se-á, então, que a medida
socioeducativa, seja ela qual for, tem uma natureza híbrida: pedagógica e
sancionatória.

Quer se gøsie ou não, o sistema socioeducativo tem um perfil prisional em

certo aspecto, pois é inegável que do ponto de vista objetivo, a privação de liberdade

decorrente do internamento faz-se tão ou mais aflitiva que a pena de prisão do
sistema penal.

Para o juiz Saraiva, o sistema previsto no ECA tem perfil prisional, sendo

inegável que a privação de liberdade decorrente do internamento é tão ou mais

aflitiva que a pena de prisão do sistema penal. "O que pode ser mais aflitivo a um

jovem de 16 anos do que a privação de liberdade, mesmo que em uma instituição

que lhe assegure educação e uma série de atividades de caráter educacional e
pedagógico, mas da qual não pode sair?".

Com certeza, não é mais possível fechar os olhos ao caráter repressivo e

sancionatório presente nas medidas socioeducativas previstas no ECA, que são



44

graduadas em função da gravidade do ato infracional praticado, e não apenas da

personalidade do adolescente.

Negar tal evidência constitui como bem salienta Emílio Garcia Mendez, uma

manifestação intolerável de ingenuidade ou o regresso sem dissimulação ao festival

de eufemismo que era o Direito de Menores.

Desta natureza híbrida, portanto, extraímos a conclusão de que a aplicação

da medida sócio-educativa não pode ser tratada exclusivamente como resposta a

uma necessidade pedagógica.

Não se pode aplicar sequer uma advertência para um adolescente que não

tenha praticado uma conduta definível como crime ou contravenção penal.

Pelo menos a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria

precisam estar presentes. De outro lado, não podemos tolerar que quaisquer das

medidas sócio-educativas sejam aplicadas com uma finalidade exclusivamente

sancionatória, sem qualquer finalidade pedagógica.

A pura retribuição não é permitida no Direito da Criança e do Adolescente,

porque violadora do art. 228 da Constituição Federal.

Em outras palavras, e uma sanção dirigida a uma proposta pedagógica o

caminho a ser seguido pela instituição, sem a qual não poderá ser aplicada.

A sanção somente se fundamenta pedagogicamente e, como o reverso de

uma mesma moeda, a medida pedagógica somente e defensável como resposta a

uma conduta infracional. Há uma evidente vinculação umbilical entre uma finalidade
e a outra.

O Estado do Paraná através dos centros de socioeducação persegue esse

ideal de atendimento, no entanto, algumas ações ainda devem ser discutidas e
excluídas do rol de instrumentos utilizáveis no processo socioeducativo de
internação.

Algumas perguntas precisam ser respondidas em face do trabalho
desenvolvido, conhecendo o aspecto estrutura-l e pedagógico das unidades,
percebemos que muito ainda deve ser feito para se estabelecer o equilibrio entre as

ações punitivas e pedagógicas.
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3.3 SEGURANÇA INSTITUCIONAL

0 primeiro passo para a prevenção e o enfrentamento em situações limites

numa unidade de privação de liberdade, é reconhecer a existência dos riscos que

ela apresenta, o seu potencial desagregador e os danos que podem trazer para

cada um e para todos. Reconhecer os riscos e perigos e a condição básica para

começar a se preparar para supera-lo de maneira conseqüente. (Rotinas de
Segurança, IASP, 2006, Pag. 10).

Preparar-se de maneira responsavel e conseqüente significa no âmbito
institucional criar procedimentos e normas de segurança adequados ao
desenvolvimento diário das atividades educativas pretendidas, nesse aspecto deve

ficar claro que devemos estabelecer previamente os conceitos e definições de forma

adequada para não estimular o sistema repressor.

Para estudarmos sobre a segurança institucional devemos primeiro nos limitar

a compreender e definir o significado da palavra segurança, em sentido amplo e

genérico segurança é a percepção de se estar protegido de riscos, perigos ou
perdas.

No contexto filosófico a palavra segurança vem do latim que a define como

sendo sinônimo de “sem preocupações”, a segurança, como bem comum, é
divulgada e assegurada através de um conjunto de convenções sociais,
denominadas medidas de segurança.

Então podemos definir hipoteticamente que o objetivo geral da construção de

instrumentos normativos para nortear a segurança institucional nos centros
socioeducativos Consiste em garantir condições para que as relações entre os

membros da comunidade educativa se desenvolvam de forma pacífica, cordial,

segura e que tenham capacidade de resposta para eventuais situações críticas nos

centros de socioeducação.

A execução das medidas de segurança constitui atribuição dos educadores

sociais, entende-se por sistema de segurança o conjunto articulado de normas,

procedimentos e rotinas que visam garantir o estado de tranqüilidade necessário à

execução da medida socioeducativa e ao bom funcionamento dos centros de
socioeducação.

A observação rigorosa das normas e procedimentos de segurança constitui

obrigação de todos os funcionários dos centros de socioeducação.



46

Nessa perspectiva de segurança devemos nos ater a estudar três aspectos

fundamentais para a manutenção da qualidade do atendimento socioeducativo, a

proposta pedagógica, a segurança e a disciplina, elementos que devem estar
interligados e que fazem parte de toda comunidade educativa.

Conforme orienta o SINASE, a segurança é um dos requisitos estruturais da

gestão pedagógica do programa de atendimento socioeducativo, educação e
segurança devem nesse contexto caminharem juntas rumo ao objetivo comum. Sem

prática educativa não ha razões para falarmos em segurança e sem segurança não

há como falar em possibilidade de atividades educativas.

As atividades de segurança não tem a razão de ser em -si mesmas e
nem apresentam predominância sobre as demais atividades, pois, se
assim o fosse, teriam como fim o “discipIinamento, o adestramento e
a docilização dos corpos e mentes”. (Foucault,1987).

De um lado, a segurança anda a frente dos acontecimentos, abrindo
caminhos seguros à ação socioeducativa, antecipando fatores e circunstâncias que

possam ameaçar a integridade física, moral e psicológica de todos os que convivem

num centro de socioeducação. Assim, a segurança atua dê forma próz-ativa e, muitas

vezes, impositiva a fim de inibir manifestações indesejadas, reduzindo o potencial

Iesivo dos acontecimentos e eliminando fatores de risco presentes nos cenários. Por

outro lado, ela caminha junto aos acontecimentos de forma interativa, participativa e

integrada, garantindo com a sua presença atenta e constante o desenvolvimento

estável e tranqüilo das atividades. (Rotinas de Segurança, IASP 2006, Pag. 15).
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3.4 SEGURANÇA COMO JUSTIFICATIVA PARA REPRESSÃO E SANÇÃO

No capítulo acima tratamos o tema segurança do ponto de vista amplo e

genérico que visa garantir às condições necessárias a execução da proposta
pedagógica institucional, nessa fase do estudo pretendemos colocar em discussão o

mau uso do conceito filosófico de segurança para justificar ações repressivas e
sancionatórias nos centros socioeducativos.

Como visto anteriormente, sobre a concepção filosófica a significância da

palavra segurança vem do latim que a defini como “sem preocupações”.

Se aprofundarmos a relação entre segurança e educação no contexto interno

da organização e funcionamento do regime de privação de liberdade vamos
perceber um ponto de convergência que denominamos como disciplina.

A definição da palavra disciplina aparece de maneira geral sob-re vários

contextos, pode ser correspondente ao regime de algo imposto, a ordem natural

para a conveniência nas organizações militares, eclesiásticas, empresariais e de

ensino, também é apresentada de maneira mais tradicional de forma negativa

impondo controle, fiscalização, normalização, contenção ou domínios de
comportamentos.

Devemos nos atentar para o conceito mais tradicional da palavra disciplina, o

ato ou ação de controlar, fiscalizar, conter e dominar os adolescentes atendidos em

nossas unidades pode nos levar a acreditar que a melhor maneira de executar a

medida socioeducativa de internação seria impondo a disciplina através do caráter

punitivo repressivo, essa forma de pensar e embasar as ações pode lentamente nos

estimular a formular um sistema corrompido e camuflado através de características

das instituições totais tanto evitadas pela concepção teórica educativa.

A punição como estratégia disciplinar pode ter uma série de desvantagens,

entre elas podemos ver a possibilidade da punição injusta, com imediata instalação

de cargas de hostilidade naquele injustamente punido, o destaque excessivo a um

aspecto indesejável da conduta, quando poderia ser mais adequado e conveniente

valorizar os aspectos positivos de todo comportamento humano, também denota-se

na grande maioria das vezes a falta de conexão entre a punição e a atividade que se

pretende inibir.
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A normalização, por que a punição obriga certo padrão de conduta no lugar

de estimular a resposta positiva, em respeito às possibilidades e condições de cada

um e ainda como principal desvantagem a punição instala o temor, o medo de agir,

caracteristicas que têm o potencial de inibir ou de reduzir a capacidade de aprender

com a experiência.

No contexto socioeducativo devemos resignificar à palavra disciplina para o

atendimento contemporâneo, o seu sentido mais adequado deve prever uma virtude

do homem social que o leva a usar e não abusar de seus direitos e da sua liberdade,

dado ao cumprimento dos seus deveres e à observância das normas, passa a ser
vista como o instrumento destinado a auxiliar no desenvolvimento do indivíduo e a

proteger a individualidade contra processos de desorganização, exclui¬se o sentido

de controle e punição admite-se a disciplina com função de cuidado e proteção.

Conforme as normativas internacionais que já explanamos no capitulo I,

devem ser respeitadas e observadas nove orientações para construção de um
atendimento humano ae social:

1. A ordem e a disciplina devem ser mantidas com firmeza, mas
sem impor mais restrições do que as necessárias para a
manutenção da segurança e da boa organização dá vida
comunitária.

2. A vida em comunidade é fundada pela norma, que levará em
conta as características, as necessidades e os direitos
fundamentais dos jovens e o caráter, a duração e a
autoridade competente para impor a medida e para decidir
em grau de apelação.

3. Nenhuma conduta será considerada infração disciplinar sem
regra anterior que assim o defina.

4. São proibidas as medidas disciplinares cruéis, desumanas ou
degradantes ou as que coloquem em perigo a saúde física ou
mental, tais como os castigos corporais, o recolhimento em
cela escura, em isolamento ou em Solitária, a redução de
alimentos, a restrição ou proibição de contato com familiares
e os castigos coletivos.

. O trabalho sempre deverá ser considerado como instrumento
de educação e meio de promover o respeito próprio e de
preparação para a reintegração, jamais como castigo.

6. Ninguém será castigado mais de uma vez pela mesma
infração.

7. Nenhum jovem Será castigado sem que seja previamente
informado da infração e que possa entender e exercer a
oportunidade de se defender.

8. Nenhuma medida será aplicada sem o devido procedimento
devidamente autuado.

9. Nenhum jovem deverá ter, a seu encargo, funções de
natureza disciplinar.

5



49

Costa, 1999, pag. 195, orienta que além de uma proposta pedagógica sólida,

a unidade de internação deve ser projetada arquitetonicamente para realizar o

atendimento socioeducativo com maxima segurança externa e minima segurança
interna.

Essa orientação poderia ser seguida se todas as unidades fossem projetadas

para esse fim, no entanto, no Estado temos 19 unidades socioeducativas de
privação de liberdade, mas apenas cinco delas foram projetadas exclusivamente

para o atendimento especializado, as outras são prédios adaptados ou antigos

anexos penitenciários, o que predispõe um atendimento muitas vezes deficitário e
minimo.

Certamente esse contexto implica na construção de argumentos para justificar

ações repressivas e sancionatórias nas unidades paranaenses, cancelar atividades

pedagógicas e impedir o protagonismo dos jovens pode ser facilmente justificado

pelo não preocupar-se, ou seja, simbolicamente estar seguro e manter a
comunidade educativa segura.

O que deve ficar claro é que essa é uma segurança apenas decorativa e
justificativa, a priori suas conseqüências são mínimas, mas ao longo do tempo a

tensão aumenta fragmentando ações de enfrentamento e violência.

Uma unidade de internação de jovens em conflito com a lei simbolicamente

pode vir a ser comparada a um baú gigante que contêm em seu âmbito interno uma

imensa quantidade de violências e traumas reprimidos por barreiras de concreto e

ações repressivas.

Essas violências devem ser trabalhadas a partir de sua canalização para

atividades diárias e didáticas, jamais estimuladas ou afrontadas a ponto de se
tornarem um pavio esperando uma pequena faísca para se acender e novamente

contribuir para gerar mais violência.

Os progressos no atendimento socioeducativo são lentos e dependem de
vontade politica, suas especificidades devem ser avaliadas individualmente e
trabalhadas a partir de movimentos diversificados com a equipe de atores do
sistema de garantia de direitos, basicamente capacitar e prevenir são fatores
indissociáveis e que precisam ser buscados incessantemente.
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3.5 DA PROCURA DO SUPER HÉROI AO ENCONTRO DO CAPITÃO DO MATO

Trataremos nesse capítulo alguns aspectos referentes ao atendimento direto

e efetivo nas unidades de privação de liberdade, a postura e o simbolismo presente

na atuação dos educadores sociais enquanto executores da medida de internação.

A eficiência do atendimento socioeducativo é colocada em cheque sempre

que a midia noticia atos infracionais cometidos ou ações delinqüentes por parte de

jovens egressos do sistema.

Tratando-se de eficiência podemos discutir sobre o papel do educador social

frente ao adolescente e sua postura como representante da instituição estatal, que

tem por dever e obrigação a tentativa de proteger e ressocializar o indivíduo, a partir

do estímulo de suas próprias ações positivas e construtivas.

O educador social, na essência, esta imerso em um sentimento contraditório e

complexo, sendo sua função exercer a pedagogia da presença e estimular o
protagonismo juvenil, ao mesmo tempo sem deixar de lado a rotina e as medidas de

segurança imposto pelas normas e regimentos.

Seu ente subjetivo confunde suas ações em muitos casos com a ação policial,

muitas vezes repressiva em opressora, mas necessária conforme o cense comum

para a garantia da segurança social e da comunidade educativa.

Um simples olhar sobre alguns supostos educadores revela muitas vezes a

diferença imposta sobre o adolescente e seu submisso, de um lado, um educador

forte, fardado, com algema, coturno lustrad-o e ameaçador e de outro lado, o sujeito

magro, subnutrido, chinelos de dedo, pernas magras perdidas num calção largo.

Em outros momentos se vê rodeado de adolescentes traumatizados por um

sistema discriminante e excluidor, percebe seu papel perante a Ótica clássica do que

aprendeu em sua capacitação, e se movimenta na esperança ainda de incluir esse

ser a sociedade novamente e ajuda-lo a desenvolver¬se.

Ser educador social em uma unidade de privação de liberdade é tarefa árdua

e penosa, se torna ainda mais difícil quando se nasce em um país a procura da
democracia, mas com grandes réstias e heranças da ditadura.

O edital do concurso público determina que sejam aprovados apenas aqueles

que mostrarem total condição de serem super heróis, de fato, suas habilidades

devem consistir em doar-se completamente ao sistema recebendo uma carga
gigante de frustração, sendo obrigado a submeter-›se a procedimentos que muitas
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vezes não concorda, mas realiza como parte do seu trabalho, afinal precisa
desenvolver a resiliência para sobreviver e sustentar-se.

Postura Operacional: Ter capacidade para trabalhar em equipe;
Assumir o compromisso de seguir as normas da unidade e as
orientações recebidas; Estabelecer uma boa comunicação com seus
colegas, mantendo¬se informado e repassando as informações para
outros turnos de trabalho; Mostrar presença na relação com os
adolescentes, adotando uma postura firme e comunicando-se com
clareza e segurança; Observar o sigilo e discrição em seus
posicionamentos e comentarios.
Postura Mental: Revelar idoneidade, sendo capaz de servir como um
bom modelo nas suas atitudes e nos seus valores; Demonstrar
imparcialidade e senso de justiça; Demonstrar respeito as
diversidades étnicas, culturais, de gênero, credo, opção sexual, etc;
Demonstrar capacidade de observação e atenção; Demonstrar bom
senso nos julgamentos e decisões.
Postura Emocional: Demonstrar sensibilidade; Revelar capacidade de
manter o autocontrole em situações de tensão; Apresentar equilibrio
emocional, não permitindo que seus problemas pessoais interfiram a
frustração e resiliência.
(Cadernos do IASP, Gestão de centros de socioeducação).

Notando-se desse imenso compendio de obrigações, o educador toma o rumo

mais fácil para a execução do seu trabalho, se une aos demais participantes da

aventura socioeducativa e se investe de poder através de suas roupas que
amedrontam e suas ferramentas de trabalho ameaçadoras.

Deparar-se com a realidade difícil e triste de uma unidade socioeducativa

propõe tomar cuidados, tanto físicos quanto psicológicos.

A militarização, o fardamento, a imposição do medo pelos agentes e suas

ações devem ser evitadas e se possível banidas, porém sabemos a dificuldade

desse movimento, afinal muitos justificam sua proteção e segurança nessas
caracteristicas para realizar o atendimento. É relativamente fácil encontrar no

sistema socioeducativo educadores fardados subjugando-se donos do poder e das

ações, se percebe claramente o simbolismo dessas atitudes a partir da cultura do

medo e da hipocrisia. Ter a obrigação de conter e intervir em situações de crise que

geralmente são meramente policiais justiça grande parte das investidas para
aproximação da atuação policial nos centros socioeducativos. Basicamente se
impõe um olhar apenas para ação e não para a reflexão, o educador treinado pela

polícia militar para defender-se e agir em situações limite credita então suas
expectativas em um movimento contrário ao proposto na gênese do sistema
educativo para socialização.
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Sua busca passa a ser por proteção própria e reconhecimento, numa falsa

ilusão de poder e onipotência.

Para que esse processo se torne contundente e realmente inclusivo é preciso

que haja não apenas uma mudança nas ações, mas uma mudança moral e ética na

mentalidade dos individuos, concomitantemente a sociedade precisa repensar seus

conceitos e quebrar seus paradigmas mais difundidos, empiricamente muitos já

ultrapassados e derrotados, afinal são esses mesmos individuos que representam
essa sociedade mascarada.

A reflexão deve ocorrer a partir da prática educativa, veremos inúmeros

exemplos de educadores perdidos em seu eu categórico.

“Fiquei um dia desses aqui na unidade observando os colegas
deslocando alguns adolescentes da escola para o ginásio, os
meninos estavam todos de cabeça baixa e mãos para traz, os olhos
somente voltados para o chão em silêncio. Nossa! Depois fiquei
pensando em vir trabalhar com um chicote no próximo plantão, afinal
sem perceber, me tornei um capitão do mato moderno."
(Relato de um educador social da internação)

A partir do depoimento de um educador fica claro na própria reflexão o

sentimento de apoderamento encontrado em uma relação dé submissão e medo, a

necessidade de investimento público, acompanhamento, orientação e capacitação
são evidentes e fundamentais.

A valorização dos funcionarios, a constituição de momentos de construção

coletiva a partir da prática cotidiana são aspectos q~ue necessitam de atenção e
envolvimento específico dos gestores.

É nesse momento que nos perguntamos que está realmente sem liberdade,

os adolescentes que ficam três anos apreendidos e depois são libertados, ou os
próprios educadores que devem estar por 25 anos realizando e validando o sistema

de garantia de direitos com todas as suas caracteristicas desgastantes e violentas

do ponto de vista subjetivo.
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4. EDUCADOR SOCIAL: UM SER AINDA EM CONSTRUÇÃO

“O educador que atua junto a jovens em dificuldade situa-se no fim de
uma corrente de omissões e transgressões. Sobre seu trabalho
recaem as falhas da família, da sociedade e do Estado. Sua atuação,
freqüentemente, e a última linha de defesa pessoal e social do seu
educando.”
(Costa, 2001217)

4.1 UMA PROFISSÃO RECENTE E DESAFIADORA

Neste capitulo abordaremos especificamente a profissão de Educador

Social, sua construção histórica, sua evolução e os desafios de uma missão que

leva em conta a vida do outro e todas as tramas subjetivas incorporadas em um

sujeito excluído socialmente, mas potencialmente perigoso aos olhos do sistema de

jusüçajuvenü.

Nesse conte›‹to encaminharemos nosso foco na dimensão prática e

também subjetiva do trabalho, nos aspectos comportamentais do jovem em conflito

com a lei frente à imposição de limites em uma unidade socioeducativa de privação
de liberdade.

Hipoteticamente na visão do censo comum auxiliar Ó jovem a construir

e reconstruir sua história de vida e um papel de práxis simples com alguns conflitos,

no entanto, quando se trata de adolescentes em conflito com a lei essa história

muda, seus traumas são evidenciados, a violência contida deve ser dissipada de

alguma forma.

Muitas vezes o eu mais próximo para descarregar esse imenso mar de

emoções e sentimentos são os educadores que atendem diretamente Ó adolescente,

é nesse contexto que se percebe a importância da inteligência emocional, da
reflexão corporativa e da formulação de mecanismos de superação e apoio
institucional.
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4.2 RECONHECENDO UMA MISSÃO E O PRÓPRIO EU

Conforme já refletimos no capítulo anterior, ser educador em uma unidade de

internação ér um movimento contínuo de descobertas e confrontos com seu próprio

eu, a construção da identidade proposta pelo edital do concurso se torna confusa a

partir da práxis educativa que propõe regras e normas mais parecidas com as de um

capitão do mato moderno.

Nesse momento propomos uma reflexão a partir da missão socioeducativa de

ajudar jovens em conflito com a lei a reconstruir uma história de vida pautada em

regras morais e éticas.

No sentido amplo da profissão, um educador pode ser aquele que ajuda
crianças, jovens, idosos e classes específicas de atendimento especializado que

necessitam compreender o seu papel social e as regras de sobrevivência seguras e

dignas para um convívio social aceitável.

Para que o trabalho seja executado conforme prevêem as normas e
disposições legais, existe uma consideração que deve ser explanada, o indivíduo

que trabalha com a vida do outro antes de qualquer coisa deve se auto-conhecer,

conhecer seus limites, entender seu papel no mundo e para o mundo, para depois

se dispor a trabalhar com o próximo e para o próximo.

Tarefa árdua e sinuosa, muitas vezes preferimos nos esconder em nosso

próprio íntimo, não se conhecer também significa não conhecer o limite da mente e

do corpo, supostamente conhecer não basta nessa profissão.

Missão ê o propósito ou a razão de ser de uma instituição.

Deve ser mobilizadora, ambiciosa e expressa de forma clara, concisa e

consensual. Apesar de específica, a sua definição pretender dar resposta às
seguintes considerações:

Qual a razão e propósito da nossa existência?

Qual a diferenciação da nossa organização?

Em que somos únicos e distintos?

Qual a evolução da nossa organização no período em estudo?

Por que, para quê e para quem nos propomos trabalhar?

Quais são os nossos valores, aspirações e prioridades filosóficas?
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Uma Missão definida tendo por base estas questões permite estabelecer

limites que servem de orientação na formulação de estratégias, padrões para o

desempenho da instituição em múltiplas dimensões e sugerir padrões para o
comportamento ético dos individuos.

As melhores missões são aquelas guiadas por uma visão utópica de
realização, uma espécie de sonho impossivel que fornece um direcionamento em

longo prazo. É aquela que busca atender às necessidades dos educandos, dos
parceiros, da sociedade e também dos funcionarios.

Carrego a certeza, ainda passível de comprovações como são todas as
minhas certezas, que nosso trabalho não se resume a outra coisa, até porque não

existi coisa tão grande e importante quanto esta, senão de fazer com que as
pessoas queiram conhecer a si mesmas.

Conhecendo a si mesmas, necessariamente conhecem aos outros, que
também são humanos e que, por essa condição, não podem ser tão diferentes em

seus limites, em seus sofrimentos, suas angústias ou suas alegrias, comungam de
um mesmo sentimento silencioso de humanidade.

Pensando sobre nosso trabalho, podemos citar um livro que de inspiração,

Devaneios de um Caminhante Solitário, de Rousseau.

Talvez uma das mais empolgantes autobiografias já escritas, com seus vícios

incorriglveis do romantismo da época, mas fascinante na quase perfeita comunhão

entre o uso da filosofia como instrumento de autoconhecimento e o uso da poesia

para delinear em palavras ousadas e em frases fortes os sentimentos dessa
caminhada que se faz solitariamente.

Rousseau era um homem obstinado em se conhecer, como quase todos os

filósofos e poetas estavam, portanto, treinados para se questionar e, por isso, no

final de sua vida, fez um balanço extremamente doloroso, questionador, triste e sem

escrúpulos de sua existência.

Algumas semanas após escrever o livro, Rousseau falece. E uma coisa que

não podemos negar é o fato de que só o objetivo de querer abertamente traçar essa

caminhada já é, sem dúvida, terrivelmente doloroso.

Quem teria essa coragem de fazer o que Rousseau fez? Quem teria a
coragem de propor conhecer-se profundamente, quando normalmente preferimos o

retiro de todas as angústias do pensamento e das incertezas, caminhar ainda sobre
o chão ardido do autoconhecimento?
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Arrisco-me a dizer que conhecer a si próprio, não é um convite, não é algo

que você decide fazer logo depois de acordar de uma noite mal dormida ou depois

de um conselho dado a esmo por alguém desconhecido ou pouco querido.
Independente de qualquer projeto de vida que a gente carrega no peito, como o de

comprar uma casa, ou o de ter filhos, ou ainda o de apenas escrever um livro,

conhecer a si próprio é a única caminhada que não nos abandona, ela está sempre

debaixo dos nossos pés desde que respiramos pela primeira vez.

Dessa forma, acredito que, como pede há milênios o oráculo de Febo, talvez

seja a única ação existencialmente válida, porém proporcionalmente dolorosa. E,

particularmente, nós, Educadores adoramos as questões dolorosas. Entretanto, é

natural que por vezes preferimos por uma escolha que não cabe julgamento ou por

conseqüência de uma vida já muito doida, silenciar o questionamento sobre o nosso

eu. Quando esse questionamento aparece, tratamos logo de emudecê¬Io, sejamos
sinceros, é menos contundente de se atirar no devir das coisas e ser um ébrio da

sua própria existência do que ter de pensar sobre ela, do que ter de se
responsabilizar na pergunta “Quem sou eu"?, mesmo que futuramente você
descubra que essa pergunta não leva a lugar nenhum.

Dai que trabalhamos com pessoas desse jeito. Com essa condição de
pensamento, que na verdade não é condição nenhuma. De todos os erros,
justificados ou não, que talvez eles tenham cometido, o maior deles, creio, é de não

se pensarem, e, no contrário disso, ê que reside a grandeza do nosso trabalho.

Só que como todo grande trabalho, já nos provou Hércules e Marx, a
realização deles reflete sobre nós mesmos. A propor que os outros pensem em si,

pensamos em nós, mesmo com toda a violência e radicalidade presentes em uma

unidade de privação de liberdade.



57

4.3 SINDROME DE BOURNOUT

Estamos vivendo na pós-modernidade, onde a relação do ser humano com o

trabalho sofreu grandes transformações.

Enquanto para alguns trabalhadores, devido à globalização e ao avanço

tecnológico, as relações humanas estão cada vez mais distanciadas, para outros

existem os chamados profissionais de “alto contato" que, por conta da atividade que

desempenham, acabam por se envolver excessivamente com os problemas de seu

público-alvo.

Na area de atendimento aos adolescentes em conflito com a lei os

Educadores Sociais, Psicólogos, Assistentes Sociais, e todos os demais que
realizam o atendimento diretamente são exemplos de profissionais de “alto contato".

Vamos discutir neste item a Sindrome de Burnout, que é um fenômeno associado ao

desequilíbrio entre o trabalhador e o trabalho.

Geradora de esgotamento mental e fisico, essa sindrome vitimiza
principalmente o profissional dito de “alto contato”, ou seja, aquele
permanentemente exposto aos dramas, crises e problemas das pessoas com que

interage.

A Síndrome de Burnout foi estudada pela primeira vez na década de 1970,

pelo psicólogo Herbert Fregenbauer. Ele empregou o termo burnout ao perceber o

esgotamento intenso de certos pacientes, como se estivessem “queimando” toda

sua energia vital.

Maslach e Jackson (1981) desenvolveram “o modelo tridimensional da

Síndrome de Burnout. Esse modelo é mundialmente aceito e se organiza em torno
de três dimensões:

A - Esgotamento emocional - o profissional fica sem energia e
entusiasmo, com sensação de sobrecarga emocional.
B - Despersonalizaçäo - o trabalhador tornar-se
insensível e frio, distanciando-se de seus clientes (pacientes) e
colegas, adotando uma postura impessoal e até mesmo cinica.
C ¬- Redução da realização pessoal » o profissional passa a fazer uma
avaliação de si mesmo muito negativa. Acha-se incompetente e
desenvolve sentimentos de infelicidade e frustração, tornando-se
descontente consigo mesmo e com os demais que o rodeiam.
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Segundo Freudenberger (1974) e Moreno & Oliver (1993), os profissionais

mais suscetíveis a sofrerem da Sindrome de Burnout são justamente aqueles mais

dedicados e comprometidos com o trabalho que desenvolvem.

Esses profissionais são geralmente idealistas, sonhadores e trazem dentro de

si expectativas muito elevadas. Entretanto, a convivência diária com um ambiente

cheio de crises, sofrimentos e alto estresse, associado à incapacidade de solução de

todos os desafios que se apresentam, acaba por minar as emoções desse
profissional, que substitui suas atitudes de dedicação e compromisso, passando a

adotar postura desinteressada e omissa dentro do ambiente de trabalho.

É preciso deixar claro que nem todos os profissionais submetidos a situações

de permanente estresse desenvolvem um quadro de Burnout.

Kobasa (1979) realizou um estudo por oito anos com um grupo de executivos

expostos a grande estresse devido a mudança de emprego.

No decorrer na pesquisa, ele identificou dois tipos de profissionais: os que

não tinham grande dificuldade em lidar com as situações de estresse e os que,

apesar do estresse, se apresentavam com postura saudável e proativa em seus
ambientes de trabalho.

A estes, que demonstraram uma “personalidade resistente” diante das
situações estressantes, ele deu o nome de hardiness.

Kobasa, Maddi e Khan (1982) afirmam que essa personalidade resistente

(hardiness) se desenvolve em decorrência de três atitudes do profissional:

A - Compromisso - resulta na capacidade de se engajar e acreditar
no trabalho que desenvolve, bem como na qualidade de valorizar e
apoiar a si mesmo, reconhecendo sua competência no exercício da
profissão.
B - Controle - convicção de que pode, com suas atitudes, influenciar
os acontecimentos. Esse tipo de profissional não se contenta so em
transferir para terceiros ar responsabilidade de explicar e solucionar os
problemas; ele sabe que e responsável também e exerce ações
proativas para solucionar as adversidades proprias de seu ambiente
de trabalho.
C - Desafio - acredita que a mudança e uma oportunidade para o
crescimento individual e profissional. Logo, visualiza as mudança, não
como uma ameaça, mas como um fato gerador de experiências
positivas. Agindo assim, esse profissional consegue enfrentar com
mais energia e tolerância as situações de conflitos dentro de seu local
de trabalho.
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4.4 O EDUCADOR DE FRENTE A IDENTIDADE MARGINAL

Foucault (1987, p. 61), ao referir ã perda da importância da ilegalidade
popular no final do século XVIII, quando os folhetins (apócrifos contendo narrativas

de crimes e vidas infames dos criminosos, necessário para a justiça fundamentar a

“verdade” diante do povo) deram lugar à literatura policial, devido a modificações da

função da política da ilegalidade popular, nos lembra que:

“uma literatura em que o crime é glorificado, mas por que é das belas
artes, por que só pode ser obra de seres de exceção, por que revela
a monstruosidade dos fortes e dos poderosos, por que a perversidade
é ainda uma maneira de ser privilegiado [...] É, aparentemente, a
descoberta da beleza e da grandeza do crime; na realidade, é a
afirmação de que a grandeza também tem direito ao crime e se torna
mesmo privilégio dos que são realmente grandes.”

Essa glorificação do crime é continuamente ressaltada na linguagem dos
adolescentes internos nos centros socioeducativos, e nesse contraste entre a

grandeza do crime e a identidade marginal trabalham os educadores sociais.

“O crime compensa pra quem investe. Tem um maluco na minha
quebrada, o cara já ta velhão e ainda tá no crime. Ele sim é bandido.
Nós somos sombra, somos pipoca.”

“Meu padrasto fazia parte do PCC. Era um bandido de proceder. Ja
matou muito maluco. Até na hora da morte ele foi homem. Morreu
com honra, porque em nenhum momento pediu por sua vida."

Esses fragmentos discursivos nos mostram um fascínio desses adolescentes

por pessoas ligadas à criminalidade. Pessoas que, por meio dos atos criminosos,

adquirem, para esses jovens, autoridade e respeitabilidade.

Tais falas apontam para o que Foucault denomina de beleza e grandeza do

crime: o padrasto que morre com honra, sem pedir pela vida, e o amigo que é velhão
e ainda está no crime.

O mundo desses adolescentes, seus valores e suas referências enfim, o

universo em que estão inseridos, é diferente e em oposição ao mundo dos
profissionais que os acoIh.em. Enquanto os adolescentes glorificam o crime, os
profissionais os condenam muitas vezes de maneira moral.

A instituição tem como ponto principal de funcionamento a disciplina, essa

implica desde a distribuição dos adolescentes no espaço interno às condutas de
comportamento estabelecidas.
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Logo que ingressam na unidade, os adolescentes são orientados quanto à

postura que deveram manter e aos novos hábitos de convívio, como andar no

espaço interno somente com a presença do educador.

Sobre a organização que objetiva a disciplina, Foucault (1987) diz que a

ordem é um instrumento para organizar o múltiplo a fim de percorrê-lo e dominá~lo. A

ordem estabelecida deverá ser seguida. Aqueles que se destacam pelo
comportamento, boa avaliação no ensino formal e atividades extracurriculares serão

recompensados. Aqueles que transgredirem as normas de convivência serão
punidos.

Parece-nos que essa instituição está bem próxima da um sistema que, pelo

treinamento do comportamento, a obtenção de novos hábitos, as limitações do corpo

(postura, formação...), obtém a disciplina presente no cotidiano. Sobre o poder

disciplinar, Foucault (1987) nos lembra que sua função maior é adestrar. A
disciplina, segundo o autor, é a técnica que toma os indivíduos como objetos e
instrumentos de seu exercício.

Os adolescentes disciplinados cumprem seu papel diante da instituição, ao

mesmo tempo em que se distanciam de seus disciplinadores, aproximam-se de seus

pares. Com esses sujeitos adestrados, reprodutores de condutas institucionais

prescritas, a lacuna que separa profissional e adolescente tende a se expandir.

Parece-nos que essa forma de punir solidifica os valores expressos pela instituição

responsável pela execução da medida de internação no Estado do Paraná.
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4.5 FORMAÇÃO DE SOCIOEDUCADORES

Um socioeducador não é fruto de si mesmo, mas das condições de trabalho,

podendo ser apenas um profissional voltado para a repressão ou um educador com

habilidade de conduzir os adolescentes na unidade, balizado pela sua capacidade

de vincular-se aos mesmos e estabelecer limites respeitados pelos adolescentes.

Mas que condições são necessárias para que os profissionais atuem efetivamente
como socioeducadores?

Quando os socioeducadores são contratados e iniciam seu trabalho trazem

consigo uma sólida formação anterior. A maioria já concluiu ou está cursando o nível

superior nas mais variadas areas do conhecimento. Mesmo existindo uma seleção

que priorize a contratação de profissionais identificados com a atividade
socioeducativa e a doutrina da proteção integral do ECA, alguns profissionais podem

chegar ao serviço já com uma percepção menorista ou de intolerância social.

Porém, o que realmente impacta a opção coletiva dos profissionais para uma

ação socioeducativa ou carceraria acontece depois de sua entrada no sistema. É por

isso que a formação continuada desses profissionais tem tanta importância e deve

articular todos os aspectos e procedimentos do trabalho ao único objetivo de educar
os adolescentes.

As próprias teorias educacionais, de autores como Paulo Freire, Vigotski ou

Piaget, passam a ser um fragmento dentre outros fragmentos, relativizando o papel

da pedagogia no processo socioeducativo e não a colocando como o centro de todo

o projeto a ser desenvolvido dentro e fora das unidades. Podem existir profissionais

que acreditam e desenvolvam práticas carcerarias, mas esses profissionais devem

ser orientados e formados para atuarem em conformidade ao projeto pedagógico

socioeducativo, que deve prevalecer sobre o aspecto coercitivo.

A ausência do projeto pedagógico impede que os profissionais das unidades

recebam uma formação que garanta a hegemonia do processo socioeducativo em

detrimento das posturas sancionatórias, que proporcionam a reprodução da
violência nos adolescentes durante a internação.

Para que se forme, efetivamente, os profissionais como socioeducadores

torna-se imprescindível que a abordagem pedagógica seja o centro e o fundamento

de todos os demais procedimentos e reflexões internas e externas nas unidades.

As reflexões sociológicas, mesmo sendo imprescindíveis para a compreensão
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de que foi a realidade histórica que reproduziu no adolescente a violência social, não

garante uma postura socioeducativa ao profissional.

Toda essa reflexão deve servir de sustentação para a lógica da pedagogia

socioeducativa: educar aquele que não teve acesso a uma educação que o
formasse para uma convivência social e comunitária saudavel.

Sem que se compreenda o papel do adolescente diante de uma sociedade

que reproduz uma cultura de violência, não ê possível 0 desenvolvimento de uma

pedagogia socioeducativa e tampouco de um projeto pedagógico nas unidades de

internação.

O estudo das políticas públicas e outro procedimento imprescindível na

formação dos socioeducadores, mas, se for realizado de forma fragmentada, sem

estar articulado com a pedagogia socioeducativa e com o projeto político
pedagógico, perde a sua importância mobilizadora e catalisadora de intenções e de

procedimentos dos profissionais.

A capacidade de o educador conduzir os adolescentes entre os vínculos e os

limites se constrói na relação entre a formação continuada e a condução da sua

prática profissional diretamente na unidade, orientado por um projeto pedagógico

onde ele também é sujeito com seus interesses e proposições. Esse interesse em

educar encontra sérias barreiras, relacionadas à compreensão da atividade
socioeducativa como uma atividade apenas carcerária, e não educativa, gerando

passividade e não compromisso da parte do educador. O desenvolvimento do

profissional socioeducador acontece (ou não) nas relações de conjunto que se
estabelecem nas unidades, podendo reproduzir apenas uma cultura sancionatória e

não educativa, ou desenvolvendo toda uma política coletiva de socioeducação que

pode impactar positivamente a educação dos adolescentes gerando bem estar,

desenvolvimento e o respeito da comunidade e da sociedade, em geral, pelo
profissional socioeducativo. Enquanto as condições de trabalho não possibilitarem a

produção de uma equipe profissional que atinja os objetivos socioeducativos a
sociedade em geral não respeitará os socioeducadores, entendendo-os apenas
como agentes carcerários.

A autoestima dos socioeducadores não é fruto da individualidade de um

profissional, mas resultado de um conjunto de profissionais que têm nas mãos uma

séria e dificil responsabilidade social. O desafio de conseguir realizar esse objetivo

de educar adolescentes autores de atos infracionais, no conjunto das políticas
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socioeducativas é que poderá proporcionar o sentido social do profissional
socioeducativo e melhorar sua autoestima.

4.6 APELO DE UM ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Oh Seu, oh Dona, Ei! Tá me vendo, ta me enxergando? Mesmo? Realmente?

Com os olhos da razão e do coração? Tem certeza? Será que você me conhece?

Será que você já conviveu comigo? Talvez se eu me colocar em outra situação você

realmente me reconheça.

Essa linguagem não é bem minha, mas nesse apelo aqui vou respeitar a sua,

pois, como você mesmo diz, o meu modo de falar se torna muitas vezes indecifrável.

Como você sempre pede e insiste, vou falar um pouco de mim pra você.

Se bem em volta, digo, em volta de sua vida, já viveu muito perto de mim, até

já foi um igual a mim. Acho que agora você lembrou de alguém bonito, cheiroso.

Com alguns problemas, meio rebelde, com algumas espinhas, muitos sonhos, os

quais na grande maioria sabe que vai conquistar. Com meus pais, ou pelo menos

com um deles, com o outro sempre por perto, sendo amado, sendo educado,
recebendo limites da maneira correta ou não muito, sendo escutado ou corrigido.

Pais que muitas vezes parece não lhes cobrar muito alem daquilo que lhes parece

possível fazer. Mas é neles e você confia, por mais que discorde, pois parece já

saber que mais tarde, adulto, vai lhes reconhecer a razão. Esse olhar vai lhes

mostrar escolas, grupos sociais que estão afirmando que têm espaço para isso, às

vezes com facilidades, às vezes nem tanto, mas com caminhos de -certa forma

definidos por suas famílias e pelos limites que lhes foram ensinados e cobrados.

Esqueça Seul Esqueça Dona! Não sou esse a, não é desse mundo que
venho. Não tenho nem nunca tive um chão firme para pisar. O meu se move o tempo

todo e tenho que equilibrar como posso pra não cair. E caio e tenho que me levantar.

Cada vez mais machucado, cada vez mais sozinho, cada vez menos amado, mais

feio, cada vez me reconhecendo menos, cada vez os pensamentos mais
atrapalhados, cada vez com menos sonhos...

E aí, ta me reconhecendo? Ainda não muito? Ta pensando que você também

sofreu, precisou trabalhar cedo, apanhou muito de seus pais pra melhorar na escola,



64

pra respeitar os mais velhos e assim por diante...

Pode ter certeza que não vou limpar minha barra procurando desculpas pra

minha vida sem rumo e sem regras. Só vou falar de mim porque você quer saber o

tempo todo. Eu nunca lhe pergunto sobre sua adolescência, porque nas poucas

vezes que fiz isso, você falou de um forma que eu não entendi nada, porque sua
vida não é a minha.

Tenho sim mae, não nasci de chocadeira e às vezes até conheço meu pai ou

até vivo com os dois, muito raramente... Só que eles também pisam em solo infertil e

que se move o tempo todo e ai que nos criam e educam como podem. Até no

amam, tentam nos educar, mas nosso limite e o das ruas. Tentam nos proteger, mas

de uma forma tão frágil, quanto é frágil e pouco o conhecimento que a vida lhes

permitiu ter.

É nesse mundo que vivo, onde saem filmes e livros que rendem muito para

quem os fazem, mas que em nada mudam o nosso viver. É desse mundo que
venho, até chegar aqui onde se faz ou se tenta fazer o que vocês chamam de
socioeducação.

Entao, vamos lá, educadores, terapeutas, assistentes sociais, psicólogos e

tantos outros ólogos por ai. Sou um adolescente em conflito com a Le, igual z

qualquer adolescente vou do amor ao ódio em segundos, portanto matar ou correr

riscos pra salvar alguem, sentir pena ou muita raiva, portanto tirar minha roupa e dar

quem sente frio ou roubar de outro que possui o que eu não tenho ê apenas questão

de momento, do tempo que estou vivendo, dos sentimentos que estou sentindo.

Esse tempo pra mim e muito diferente do que é pra você, mas acho que você

nem se lembra disso, parece que faz tanto tempo que você foi jovem, entao aquilo

que pra você são apenas seis meses, pra mim e uma eternidade.

Não tente me provar aquilo que não consigo entender, porque não vivi e sei

que nunca vou vier nesse mundo que fez parte da sua vida. Fale sempre a verdade,

porque a mentira e o irreal fazem parte da minha vida e nao mais da sua, já que,

quase sempre, você parece nunca ter sido jovem.

Eu sei que cresci, que não sou mais a criança que até na rua via nos olhos

das pessoas um pouco de piedade. Agora sou o pilantra que em vez de trabalhar e

estudar, to na rua roubando e matando pra me drogar.

Só que muitas vezes isso me envaidece, pois me sinto corajoso, bandidão e

às vezes me entristece, pois só queria atençao, só queria que me enxergassem, me
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atendessem, me prestassem socorro, assim como fazem com os doentes, pois lá no

fundo, eu sei que estou doente e que o remédio não se encontra na farmacia, se

encontra no coração, no conhecimento. Não venha então querer curar a minha dor
sem saber usar o remédio.

Não diga apenas que sou apenas mais um vagabundo, que não quer nada

com a vida, antes de ter certeza que sabe da minha vida. Não fique perto de mim, se

não sabe, assim como um médico dos bons sabe, tratar da minha doença. Ela é

muito mais grave que qualquer outra. Pode se transformar numa epidemia sem
vacina. E sabe seu, sabe Dona, a vacina se chama amor, amor de verdade, amor

responsavel, que ensina, que cobra, que da limites, mas que principalmente da

exemplo. Um amor tão intenso que é capazde transformar esse mundo pra que

todos tenhamos .a mesma oportunidade e o mesmo direito de, reconhecendo todos

os caminhos, escolhermos entre o bem e o mal.

Essa doença eu adquiri vivendo nesse mundo que você adulto construiu pra

mim. Não fui eu quem criou a desigualdade social, a miséria, a drogadição e toda

essa violência que está por ai. Essas doenças que parecem incuráveis e que somos

atingidos por ela desde que chegamos neste mundo. Esse mundo estranho que ter é

muito mais importante do que ser, que ser mais esperto, pra tirar proveito da
ingenuidade alheia, parece ser o mais correto. Onde matar no transito é mais

desculpavel que roubar um pão pra matar a fome e ai vai...Pra citar tudo o que vejo

em minha volta preciso escrever um livro que com certeza não vai interessar muito

pra ninguém, muito menos vai me fazer ter mais do que tenho.

Então quando for praticar comigo a tal socioeducação, lembre-se que eu sou

o fruto da arvore que você plantou, na sociedade que você está deixando
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização desta pesquisa buscou particularmente a compreensão e
exploração da medida de internação nas unidades socioeducativas do Estado do

Paraná, suas características de aplicação, suas falácias e paradoxos.
Quando o ECA determinou as medidas socioeducativas com critérios e

parâmetros objetivos para o atendimento ao adolescente autor de atos infracionais,

não deixou margem para uma falsa interpretação sobre um possível caráter punitivo

e apenas sancionatório da medida.

A própria medida é a única sanção. Todos os procedimentos posteriores,

durante o cumprimento da medida, são eminentemente educativos. Qualquer atitude

ou defesa de idéia que valorize o aspecto punitivo no cumprimento da medida

socioeducativa é um desrespeito à Lei.

A medida de internação já comporta, em si, o único aspecto punitivo da

medida, que existe somente com o objetivo de garantir condições para que o
adolescente seja educado.

No que se refere à aplicação da medida no Estado do Paraná, notamos
prioritariamente a necessidade da quebra de paradigmas por parte da instituição e

seus representantes diretos, a busca por novas concepções pedagógicas, a
exclusão das práticas punitivas justificadas pelo ambiente seguro e o uso de novos

instrumentos participativos e orie_ntadores no processo educativo devem nortear o

processo de inclusão social desses jovens. Educação não é uma forma de
imposição, mas uma forma de_ condução pactuada entre educador e adolescente,

com o objetivo de possibilitar, a este, a internalização de determinados valores ou

saberes necessários para o cotidiano harmônico durante a permanência na unidade.

O desenvolvimento desse habltus .durante sua internação é a internalização

de mecanismos de controle de conduta social que esse adolescente vai precisar
depois que voltar à liberdade.

O sentido da educação é reproduzir a cultura historicamente produzida pelas

antigas gerações às novas gerações e a cultura da violência faz parte desse
processo. Por isso, a atuação dos educadores tem que ser contínua e permanente

de forma a inibir a .manifestação das formas de violência anteriormente apropriadas

pelos adolescentes.
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O ideal e que o adolescente fique o mínimo de tempo possivel fora do alcance

da orientação dos educadores, para não ter oportunidade de reproduzir a violência

entre seus pares.

O entendimento ideal é que a medida de internação deve ir muito além do

aspecto punitivo, primando sobre tudo o carater educativo, onde cada adolescente

seja considerado na sua situação de sujeito singular, para o qual as situações
enfrentadas possuem significados particulares, e nesse sentido a sociedade também

precisa ser alertada sobre a sua co-responsabilidade em relação ao comportamento
dos seus membros.

Por outro lado fica claro a necessidade de orientação e acompanhamento dos

profissionais ligados ao atendimento direto, a práxis educativa depende do estado

emocional do aplicador, em sentido amplo, significa dizer que se o educador não

estiver bem, com certeza haverá reflexos negativos aos adolescentes envolvidos no

processo educativo.

Para que a socioeducação aconteça de maneira real e não utópica o Estado a

Sociedade e a Família devem estar aptos e preparados para enfrentar situações

limite e responder de maneira adequada impondo limites sem agressividade e
intolerância.

Finalizando, e importante observar que a pesquisa que embasou este
trabalho não possui um caráter conclusivo, mas, sim, de contribuição, no sentido de

trazer informações no que tange aos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação.

A partir de uma visão geral, muitos caminhos ainda devem ser explorados e

trilhados para a regularização do sistema proposto pelo ECA e orientado pelo
SINASE, muitos anos ainda serão precisos para derrubar barreiras institucionais e

subjetivas, no entanto é importante que fique muito claro a todos. Por mais doloroso

que seja, Desistir Jamais:
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