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RESUMO
Este trabalho analisa as ações de arte e cultura desenvolvidas no âmbito da instituição de
internamento para jovens e adolescentes: Comunidade de Atendimento Socioeducativo de
Salvador – CASE-SSA, situada no bairro de Tancredo Neves, na Cidade de Salvador, Estado
da Bahia. A primeira parte da pesquisa apresenta a trajetória dos direitos da infância e da
juventude no Brasil e na Bahia, bem como as principais políticas direcionadas para essa
população, do período colonial até os dias de hoje. Para a análise do momento atual, foi
realizado um recorte temporal que delimita o período do último governo (2014-2017) do Estado
da Bahia como promotor das políticas que afetam os adolescentes e jovens baianos, não
deixando de considerar os reflexos das posturas do governo anterior, o qual também influenciou
a manutenção de uma política segregacionista e encarceradora para a juventude pobre da Bahia.
A segunda parte do trabalho vai se dedicar a analisar, de forma geral, como se deu a construção
da economia do poder de punir baseada na seletividade de comportamentos. A partir disso, é
possível identificar uma estrutura que coopta adolescentes e jovens tanto em suas forças de
trabalho como também simbolicamente através da construção de identidades. Todo esse modus
operandi é etiquetado pelo sistema penal como comportamento não conforme e alcançado pelo
que se chama de direito penal juvenil; o resultado é o encarceramento compulsório de
adolescentes, os quais estarão entregues às políticas que pretendem a construção de um “novo
projeto de vida” pela iniciativa estritamente individual de cada jovem, sendo o principal
dispositivo utilizado para esse fim o binômio educação/clausura, aqui analisado de acordo com
suas (im)possibilidades. As ações de arte e cultura integram essas políticas direcionadas aos
adolescentes e jovens que cumprem a medida socioeducativa de internação na CASE-SSA,
portanto serão o foco de análise quando se delimita a questão da arte-educação em ambientes
de cerceamento de liberdade. A terceira parte da pesquisa pretende analisar a percepção dos
participantes acerca das ações de arte e cultura desenvolvidas na CASE-SSA. Assim, ao se
utilizar entrevistas individuais semi-estruturadas, decorrentes da metodologia qualitativa, foi
possível identificar que os adolescentes e jovens subjetivam tais atividades de maneira bastante
particular, na medida em que assumem, em alguns casos, o discurso institucional como forma
de sobrevivência institucional. Já os arte-educadores conseguiram revelar como a vida dos
adolescentes e jovens internos e a própria aproximação com a arte e com a cultura permanecem
sendo alvos das mais diversas violências oriundas de fatores que se entrecruzam formando uma
grande estrutura de opressão.

Palavras-chave: Adolescentes. Arte. Cultura. Arte-educação. CASE-SSA.

ABSTRACT
This work analyzes the art and culture actions developed in the ambit of jail institution for
adolescents: Community of Socio-Educational Assistance of Salvador - CASE-SSA, located in
the district of Tancredo Neves, in the City of Salvador, State of Bahia. The first part of the
research presents the trajectory of the rights of childhood and youth in Brazil and Bahia as well
as the main policies directed to this population, since colonial period to present day. For the
analysis of the current moment, a temporal cut was made that delimits the period of the last
government (2014-2017) of the State of Bahia as a promoter of the policies that affect the
Bahian adolescents, not forgetting to consider the reflexes of the postures of the previous
government, which also influenced the maintenance of a segregationist and imprisoning policy
for the poor youth of Bahia. The second part of those research will be devoted to analyzing, in
general way, how the economy of the power to punish was built based on the selectivity of
behaviors took place. From this, it is possible to identify a structure that co-opts adolescents
both in their workforces and also symbolically through the construction of their identities. All
this modus operandi is labeled by the penal system as non-compliant behavior and achieved by
what is called juvenile criminal law. The result is the compulsory incarceration of adolescents,
who will be handed over to policies that seek to construct a "new life project" by the strictly
individual initiative of each young person, the main device used for this purpose being the
education / incarceration binomial analyzed in this research as according to it’s
(un)possibilities. Art and culture actions integrate those policies aimed at adolescents who are
serving their sentence (socio-educational measure as it is called by the Brazilian penal system)
in CASE-SSA, therefore will be the focus of analysis when the issue of art education is
delimited in free-ranging environments. The third part of the research intends to analyze the
participants' perception about the actions of art and culture developed in CASE-SSA. Thus,
when using semi-structured individual interviews, derived from the qualitative methodology, it
was possible to identify that adolescents subjectivate such activities in a very particular way,
since they assume, in some cases, the institutional discourse as a form of institutional survival.
On the other hand, the educators have been able to reveal how the life of the inner adolescents
and their own approach to art and culture remain the targets of the most diverse violence arising
from factors that intersect, forming a great structure of oppression.

Keywords: Teenager. Art. Culture. Art education. CASE-SSA
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1.

INTRODUÇÃO
Cabecinha boa de menino triste,
de menino triste que sofre sozinho,
que sozinho sofre, — e resiste,
Cabecinha boa de menino ausente,
que de sofrer tanto se fez pensativo,
e não sabe mais o que sente...
Cabecinha boa de menino mudo
que não teve nada, que não pediu nada,
pelo medo de perder tudo.
Cabecinha boa de menino santo
que do alto se inclina sobre a água do mundo
para mirar seu desencanto.
Para ver passar numa onda lenta e fria
a estrela perdida da felicidade
que soube que não possuiria.
(Criança, Cecília Meireles)

1.1 Deixar-se afetar

Ainda na adolescência, a partir dos meus treze anos de idade, comecei a tomar
consciência sobre a realidade que me cercava. Fui morador da região metropolitana de
Salvador, onde convivi com diversos adolescentes da minha idade. A maioria dessa juventude
era negra, e numa roda de amigos o meu fenótipo causava distorção, por ser, quase sempre, o
único de pele branca. Me lembro claramente dos momentos partilhados com os amigos e amigas
da infância/adolescência, lembro-me das “brincadeiras” naturalizadas no meio dos adolescentes
sobre apelidar uns aos outros de acordo com as suas características físicas. Recordo-me de
alguns apelidos atribuídos a mim, todos conotando a cor da minha pele. Porém, a
lembrança/sensação sobre toda aquela situação era a de que, simplesmente, não conseguia me
atingir, nem mesmo me ofender em qualquer hipótese. O fato de ser branco naquele espaço,
majoritariamente ocupado por negros, mesmo em uma situação de suposta agressão por
bullying, não conseguia me atingir da forma como meus colegas esperavam. Mais tarde, só após
alcançar a idade adulta, percebi que toda aquela situação estava inserida numa lógica perversa
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de desigualdade racial, lógica esta tão forte e estrutural que consegue se impregnar no
imaginário social e fazer parte das relações interpessoais desde a infância.
Essa pequena lembrança da minha infância é capaz de revelar de forma esclarecedora a
estrutura de uma sociedade racista. Ao longo da minha fase juvenil cresci vendo colegas e
vizinhos trilharem caminhos completamente diferentes dos meus. Já no período escolar do
ensino médio, notícias não faltavam acerca de jovens com idades similares à minha, daquela
mesma região, que eram mortos em confrontos policiais ou de gangues rivais. Fato é que tais
questões acompanharam o meu desenvolvimento como pessoa e, mesmo sem ter noção de como
isso era percebido por esses jovens vitimados, a inquietação derivada dos porquês nunca me
deixou em paz.
A minha entrada na Universidade não abrandou as inquietações sobre as circunstâncias
até aqui expostas, apesar de ter proporcionado o entendimento sobre diversas situações que, em
grande medida, me fizeram compreender a estrutura hierarquizada das sociedades e como era
possível eu, como homem branco, não me sentir ofendido por injúrias supostamente racistas,
mas meu colega ao lado, negro, se sentir fortemente ofendido por elas. Foi exatamente nesse
momento que tomei consciência sobre o que é ter privilégios e, nesse caso, acessá-los mesmo
sem solicitá-los, simplesmente por ser branco. Assim, tomar consciência sobre as possíveis
razões que levaram diversos meninos próximos a mim a terem uma trajetória adversa, ao
mesmo tempo em que me questionava sobre a razão de a minha trajetória ter sido diferente, foi
entender o lugar que o homem branco ocupa na sociedade brasileira, baiana e soteropolitana, e
foi entender que este lugar é território de concentração de poder e opressão sobre quem não o
domina (CRENSHAW, 2002).
É possível que várias questões tenham formado a minha sensibilidade para querer
estudar o tema proposto por esta pesquisa. Com toda certeza uma delas diz respeito ao amor. A
minha trajetória de vida foi marcada - e aqui também demarco outra situação de privilégio - por
uma enxurrada de cuidado, atenção, carinho e os mais diversos sentimentos positivos que um
ser humano pode querer. A postura altruísta materna sempre foi a marca registrada da minha
educação, sendo todas as competências que desenvolvi, empaticamente sobre os outros,
decorrentes dessa educação que sempre prezou pelo amor e pelo cuidado.
Sou afetado por esse tema desde muito antes de entrar na academia. E a postura que
escolhi adotar, portanto, foi a de continuar sendo sensibilizado pelas questões que envolvem os
sujeitos desta pesquisa. Nesse sentido, conforme defende Favret-Saada (1990), deixar-se afetar
pelo campo, pelas categorias e pelos próprios sujeitos da pesquisa não deslegitima a produção
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de conhecimento; pelo contrário, enriquece a imersão qualitativa nas análises e proporciona
uma experiência muito mais profunda.
O contexto de vida experimentado por mim traz muitas respostas sobre o desejo de
entender toda essa conjuntura por que passa historicamente a juventude economicamente
vulnerável neste país. Falar sobre as questões que proponho neste trabalho implica,
necessariamente, demarcar de que lugar estou falando. Assim, me aproprio das contribuições
de Ribeiro (2017) para revelar a importância de se demarcar os lugares de fala. Não se trata,
portanto, de indivíduos dizendo algo, mas da concepção de que visões de mundo pertencem a
grupos socialmente distribuídos em instâncias de poder, sendo tais visões tomadas como
hegemônicas ou subalternizadas quando relacionadas. Por isso, pensar em lugar de fala revela
a estrutura hierarquizada da sociedade, acompanhada dos marcadores sociais de raça, gênero,
classe, geração e sexualidade. Tal perspectiva me força a pensar sobre o que escrevo e como
escrevo, e também me ajuda a atender que este trabalho pode tomar outros sentidos se escrito
por uma pessoa com um saber localizado diferente do meu.
Esses esclarecimentos se tornam necessários, pois a simples leitura deste trabalho pode
levar a crer que se trata apenas de mais uma pesquisa sobre a “criminalidade”, uma pesquisa
que termina por naturalizar a dita criminalidade como inerente aos setores mais pobres da
sociedade. Neste ponto, apoiado nas reflexões de Vieira (2012), indago por que não existem
esforços para que se estude a criminalidade nos setores mais abastados da sociedade. Por que
quando se pensa em criminalidade as ideias satélites que pairam sobre o termo se encaixam
justamente na concepção do garoto “favelado” que assalta na pista? Por que a criminalidade de
colarinho branco pode ser tolerada, mas os crimes ligados aos setores mais empobrecidos da
sociedade devem ser combatidos de maneira tão truculenta, violando os Direitos Humanos?
Quem figura como sujeito ativo nesses crimes torna diferente a valoração social de
periculosidade das ações. Este é o ponto.
Os sujeitos participantes desta pesquisa representam o grupo sobre o qual recai o
estigma do criminoso, porém esta condição não é aqui naturalizada. Da mesma forma, os
sujeitos interlocutores não são tomados como objetos vazios de estudo, mas considerados
protagonistas das análises que fazem acerca de suas vivências. Seus discursos são considerados
como descrição densa da realidade que vivem, por isso as instituições aqui referidas serão
encaradas como organismos que interagem diretamente com esses sujeitos. Contudo o
protagonismo dos discursos estará com os participantes da pesquisa. Portanto, as posições
institucionais serão apresentadas para dialogar com os discursos dos reais sujeitos desta
pesquisa numa perspectiva crítica.
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Toda essa conjuntura localiza o meu lugar de fala enquanto revela o ponto de vista que
é adotado, ou seja, “o marginal”. Para tanto, me aproprio das contribuições de Zaffaroni (1991)
e seu realismo marginal, que têm como objetivo pôr em evidência o “ponto de vista marginal”.
A leitura do sistema penal que é feita neste trabalho está atrelada ao que defende a criminologia
crítica, aqui representada também por Raul Zaffaroni quando se propõe a enfrentar a grande
narrativa governamental sobre o sistema penal, adotando uma postura que busca evidenciar o
discurso a partir de uma realidade da margem. Da mesma forma, Baratta (2002) contribuirá na
perspectiva da mesma criminologia crítica, quando afirma que deve haver um discurso que
enfrente as disposições da criminologia tradicional, esta que naturaliza a concepção de
criminalidade acriticamente sem, portanto, analisar a via de seletividade do direito penal sobre
determinados setores da sociedade. A adoção dessa postura tem como objetivo evidenciar as
condições de um sistema capitalista que reproduz desigualdades e produz, diariamente, a
manutenção das condições sociais da forma como estão. Assim, a concepção abolicionista da
ideia do sistema penal, tal qual se apresenta, também fará parte das análises que permeiam este
trabalho, muito pelas contribuições do que defende Hulsman (2003).
Considero importante elucidar toda essa conjuntura - que vai desde a apresentação do
meu contexto de vida relacionado ao tema proposto, até a utilização de um aporte teórico básico
- justamente porque entendo que o lugar de fala deve ser situado, sendo necessário esclarecer
que não possuo as vivências dos sujeitos desta pesquisa (nunca fui alcançado pelo direito penal
juvenil, apesar de conhecer muito de perto tal realidade), por isso não os represento, nem mesmo
posso dar voz a essas pessoas. Elas falam por si e devem, da mesma forma, serem ouvidas. A
postura que me cabe, como alguém que se interessa pela produção do conhecimento acadêmico,
é apenas a de poder ouvir e escrever sobre essas pessoas, buscando adotar um ponto de vista
que mais se aproxime da realidade vivida, porém o protagonismo das experiências cabe apenas
a elas. Portanto, legítima é a reivindicação pela democratização dos saberes localizados
(Haraway, 1995). Neste ponto, o mesmo questionamento proposto por Gonzaga (2015, p. 12)
cabe aqui: “a distância que separa o silêncio da voz é um abismo constituído sóciohistoricamente. Quem fala e quem silencia? O que pode ou não ser dito?”. Assim, estar afetado
pelas inquietudes desses questionamentos é o que me move neste trabalho.

1.2 Trajetória Acadêmica
Acredito que toda a construção da minha trajetória acadêmica culminou para essa
grande reflexão proporcionada por este trabalho. Aos 18 anos ingressei na Universidade Federal
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da Bahia, como pioneiro, na primeira turma do curso de Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades, pertencente ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton
Santos (IHAC). Durante essa formação, o interesse pelos Direitos Humanos foi o que me
motivou a aprofundar a experiência acadêmica na área do direito. Assim o fiz! Ao final do curso
de Humanidades, dada a formação em área de concentração em estudos jurídicos, optei pelo
curso de direito com o intuito de associar a formação em humanidades aos conhecimentos
jurídicos que me dariam, em tese, um arcabouço mais aplicado para os estudos até então
realizados.
Embora tenha me decepcionado, em grande medida, com diversas áreas estudadas no
Direito, principalmente pela formação extremamente dogmática e positivista, a experiência
anteriormente vivida no Bacharelado Interdisciplinar me permitia fazer leituras críticas em toda
a caminhada na Faculdade de Direito. Por outro lado, os conhecimentos da dogmática jurídica
foram importantes para entender como utilizar um instrumento de poder (que é o Direito) a
favor das concepções que acredito serem importantes – os Direitos Humanos.
A conjuntura acima descrita me colocou como privilegiado numa formação que pouco
estabelece relação de troca com outros campos do saber. Acredito que o direito, enquanto
instrumento de poder, é utilizado como método de dominação e subjugação de alguns sobre
muitos. A começar pela linguagem excludente que pouco pode alcançar aqueles que não estão
inseridos no seu contexto. Assim, poder utilizar este instrumento para evidenciar as diversas
distorções de uma sociedade que produz tantas desigualdades e injustiças é, de fato, um
privilégio. Desse modo, acredito que a formação em direito, para aqueles que defendem a
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, pode ser poderoso instrumento de
efetivação dos Direitos Humanos, ainda que a possibilidade de eficácia do ordenamento
jurídico, em suas variadas vertentes, ainda produza mais injustiças do que justiça (FILHO
1982), porém, acredito que o conhecimento acerca desse campo do saber, quando
democratizado, pode promover importantes rupturas num sistema de reprodução de injustiças.
Já pautado nos ideais aqui apresentados, procurei inserir a formação que fazia em direito
em um campo prático de atuação. Para tanto, fiz uma formação em mediação de conflitos para
ingressar num projeto desta mesma temática em escolas públicas do interior da Bahia. Tal
possibilidade fora oportunizada pela participação no projeto de pesquisa e extensão chamado
Observatório da Pacificação Social, à época, recentemente construído no âmbito da Faculdade
de Direito da UFBA, pela professora Ana Paula Bomfim. Tal projeto foi importante para
amadurecer a formação em Direitos Humanos, mais especificamente relacionada aos direitos
da infância de da juventude.
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Após traçar o percurso de pesquisa e extensão na área dos Direitos Humanos, decidi
partir para uma experiência profissional que pudesse ser unida aos meus interesses acadêmicos.
Iniciava-se aqui a minha experiência junto à Defensoria Pública do Estado da Bahia, instituição
que me possibilitou aprofundar as reflexões sobre o sistema de controle da juventude deste país,
mais conhecido como direitos da infância e da juventude. Atuei como estagiário de direito no
núcleo da Defensoria Pública do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente. Nesta
instituição pude ter um reencontro com o retrato da população economicamente vulnerável da
cidade de Salvador e do interior do Estado, bem como entender a proporção do tamanho da
falta de garantia dos direitos desse grupo. Foi na Defensoria Pública que tive a oportunidade de
conhecer e trabalhar, muito de perto, com os adolescentes e jovens em cumprimento de medida
socioeducativa de internação, sendo esse fator determinante para a realização deste trabalho de
mestrado.
Como demonstrado até aqui, meu interesse por uma formação interdisciplinar não
acabou com o curso de direito. Os caminhos trilhados me fizeram optar por um curso de pós
graduação que possibilitasse pensar todas essas questões, pelas quais transitei ao longo das duas
graduações, de maneira menos dogmática e mais fluida. Era o momento de retornar ao IHAC
para “digerir” todas as construções realizadas até então. Assim, o Programa Multidisciplinar de
Pós Graduação em Cultura e Sociedade recebeu esta pesquisa, após ter passado pela seleção de
estudantes regulares do programa e, desde então, essa cadeia de conhecimento permanece viva
e gerando frutos, um dos quais apresento neste trabalho.
Não posso deixar de mencionar, como importante contribuição para a realização de toda
essa trajetória, o financiamento desta pesquisa pelo Programa de Bolsas Milton Santos1. Tal
programa financia pesquisas de pós graduação e de graduação através de bolsas, as quais são
concedidas, mediante seleção prévia de projetos de pesquisa, a estudantes da Universidade
Federal da Bahia que trabalhem com pesquisas desenvolvidas nos diversos cursos ali oferecidos
e que apresentem como problemática de trabalho questões referentes à cidade, à urbanização,
ao espaço, ao território, à globalização, à geopolítica, à ecopolítica e à cidadania. Portanto, as
contribuições de Milton Santos, não só através de suas obras, fazem parte da construção deste
trabalho de forma enriquecedora.

1

http://miltonsantos.com.br/site/pesquisa/
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1.3 Percurso Metodológico

O tema geral desta pesquisa se apresenta de maneira bastante complexa. Sendo assim,
uma das primeiras observações que faço sobre os aspectos metodológicos diz respeito à intensa
dificuldade em delimitar um tema que é permeado por tantas nuances e questões. Falar sobre
jovens em cumprimento de medida socioeducativa implica em abraçar uma série de questões
(violência, juventude, internação, políticas públicas, conflitos com a lei e etc.) que estão tão
imbricadas no processo de vida desses indivíduos que, da forma como são vivenciadas por eles,
torna a tarefa de recortar o tema proposto uma missão extremamente complexa. Por essa razão,
tendo como foco o objetivo geral deste trabalho, que é analisar as ações de arte-educação no
contexto de internamento de jovens alcançados pelo direito penal juvenil2, outra alternativa não
me resta senão direcionar a análise aqui proposta para o campo específico da socioeducação
através da arte e da cultura. Ainda assim, para se chegar neste ponto, acredito ser necessário
caracterizar a trajetória dos direitos da infância e da juventude no Brasil e na Bahia, bem como
delimitar quem é esse sujeito estigmatizado sócio-historicamente como destinatário das
atribuições do desvio, a quem deve ser, supostamente, direcionada uma política de cunho arteeducativo.
Tendo em vista as questões gerais acima expostas, o trabalho está dividido em duas
grandes posturas metodológicas: uma primeira, que se constituiu através de pesquisa
bibliográfica, pela qual busquei reunir certa base teórica com o intuito de analisar a
historicidade dos direitos da infância e da juventude no Brasil e na Bahia, voltada para os
aspectos das políticas de controle da infância pobre no país, bem como apresentar uma
discussão sobre arte-educação, tanto numa perspectiva geral, como especificamente voltada
para instituições totais. A segunda postura é mais atual, onde apresento o campo e os sujeitos
participantes da pesquisa, bem como analiso os discursos desses mesmos indivíduos. Aqui,
respectivamente, me refiro à Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador (CASESSA) – instituição encarregada de aplicar as medidas de privação de liberdade aos adolescentes
sentenciados por cometimento de ato infracional – e aos dezenove participantes da pesquisa,
treze adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação e seis
arte-educadores da instituição.

Adoto a expressão “direito penal juvenil” como postura crítica sobre o sistema de controle e apuração do ato
infracional estabelecido na legislação especial para a infância e a juventude. Porém, esclareço que esta expressão
não é adotada oficialmente pelo campo de delimitação dos direitos da infância e da juventude brasileiro, que em
tese defende a não aplicação do direito penal à criança e ao adolescente.
2

22

A metodologia qualitativa é predominante neste trabalho, uma vez que encaro como
crucial uma abordagem que assuma uma “ideia reguladora de alta abstração, e não sinônimos
de modelos e normas rígidas” (MINAYO, 1993, p. 245). Por isso, a postura aqui adotada é a de
encarar o social como um mundo complexo de significações, passíveis de serem apreendidas
através da linguagem. Desse modo, como se trata de pesquisa exploratória, não será delimitada
qualquer tipo de hipótese. Nesse mesmo sentido, é importante esclarecer a presença de dados
quantitativos e evidenciar a complementariedade entre esses mesmos dados e as análises
qualitativas. Como afirma Minayo (1993, p. 246):
“[...] procura-se concluir que ambas as abordagens são necessárias, porém, em muitas
circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade observada. Portanto, elas podem e
devem ser utilizadas, em tais circunstâncias, como complementares, sempre que o
planejamento da investigação esteja em conformidade”

A segunda postura metodológica acima referida será permeada pela observação e pela
utilização do instrumento de entrevistas semi-estruturadas. No que se refere à observação,
Lemgruber (1999) a define como um aspecto processual em que o pesquisador estabelece uma
relação direta com o meio e sujeitos observados, na medida em que, vivenciando grande parte
das situações cotidianas do campo, coleta dados. Neste ponto, ao longo das visitas realizadas à
CASE-SSA, foram produzidos diários de campo com o objetivo de apreender o máximo de
detalhes possíveis sobre o ambiente de privação de liberdade. Aqui se faz necessária uma
ressalva, tendo em vista que o campo de pesquisa é uma instituição total (GOFFMAN, 1999),
o que impôs a esta pesquisa algumas limitações, como a impossibilidade de permanência nas
dependências da instituição desacompanhado de algum funcionário responsável, a falta de
socioeducadores3 suficientes para pôr em prática as atividades cotidianas da unidade, entre
outras situações que limitavam o acesso em algumas visitas.
As visitas em campo ocorreram entre os meses de fevereiro de 2017 e julho de 2018.
Nesse período, num primeiro momento, procurei entender o funcionamento da instituição, a
divisão administrativa e os cargos ocupados por cada funcionário. Interessante destacar, como
será pormenorizado em momento oportuno, que a CASE-SSA é gerida por uma Fundação
(FUNDAC), a qual foi designada pelo Governo do Estado da Bahia, ente responsável pela
aplicação das medidas de privação de liberdade aos adolescentes que são sentenciados pela
prática de ato infracional. Após entender o funcionamento da CASE-SSA, o foco foi

3

Agentes responsáveis pela vigilância dos adolescentes em todos os espaços da unidade.
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direcionado para o setor pedagógico da instituição, onde as atividades de arte e cultura são
programadas e desenvolvidas. Assim, as observações às oficinas de arte-educação tomaram a
maior parte do tempo da minha estada na instituição, momento em que pude conhecer alguns
adolescentes e, nesta oportunidade, convidá-los para serem participantes da pesquisa, primeiro
através de conversas informais, depois formalizadas através de entrevistas.
No que se refere às entrevistas semi-estruturadas, destaco que foram realizadas ao longo
de todo o tempo da pesquisa, de acordo com a disponibilidade da instituição em fornecer
espaço, funcionário (para acompanhamento) e permissão para utilização de gravador de voz.
As entrevistas seguiram um roteiro (ver Apêndice A e B) elaborado a partir da análise do marco
teórico desta pesquisa, dos objetivos geral e específicos apontados no projeto de pesquisa e
também das informações preliminares encontradas no campo, sendo certo que o modelo semiestruturado foi opção consciente, dada a possibilidade de flexibilização dos questionamentos,
bem como a intenção de que as falas pudessem ter um caráter mais aberto e livre. Tal atitude
está amparada no que Bauer e Gaskel (2002) denominam como tópico guia, ou seja, a utilização
de uma agenda a ser seguida, mas que não deve ser utilizada de forma rígida e inalterável, “o
entrevistador deve usar sua imaginação social científica para perceber quando temas
considerados importantes e que não poderiam estar presentes em um planejamento ou
expectativa anterior, aparecerem na discussão” (BAUER E GASKEL, 2002, p. 67).
A apresentação mais detalhada dos participantes será feita em capítulo próprio deste
trabalho, porém, abaixo, segue um quadro que apresenta, preliminarmente, os referidos
participantes, os quais se dividem em adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
de internação e professores do eixo pedagógico arte-educação:

Participante

Idade

Local de origem

(adolescente/nome fictício)
Lucas

19 anos

Capital baiana

Enzo

18 anos

Capital baiana

Rafael

18 anos

Interior da Bahia

Gustavo

18 anos

Capital baiana

Pedro

17 anos

Interior da Bahia

Bruno

17 anos

Capital baiana

Diego

17 anos

Capital baiana

Leonardo

17 anos

Interior da Bahia
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Rodrigo

18 anos

Interior da Bahia

Tiago

19 anos

Interior da Bahia

Artur

19 anos

Interior da Bahia

Gabriel

18 anos

Interior da Bahia

Mateus

19 anos

Interior da Bahia

Participante (Arte-educador)

Função

Tempo de trabalho na

– identificados pelas iniciais

instituição

dos nomes.
J.P

Professor de percussão

7 anos

S.

Professora de Expressão 3 anos
corporal

M.

Professora de Tecelagem

4 anos

L.F.

Professor de instrumento 05 meses
de sopro

B.J.

Professora

de

Artes 25 anos

Plásticas
H.

Professor de Música

5 anos

Importante esclarecer que a seleção dos adolescentes participantes se deu através de alguns
critérios: todos são do gênero masculino, pois a pesquisa aconteceu apenas na Unidade de
Internação Masculina; todos estão na faixa etária entre 17 e 19 anos, ou seja, foram selecionados
os adolescentes mais velhos; quanto ao local de origem, participam adolescentes da capital
baiana e também do interior da Bahia, tendo em vista que a maior parte dos internos são do
interior do Estado; por fim, todos os participantes são primários na instituição. Esclareço que o
detalhamento desses critérios será apresentado em tópico próprio deste trabalho, porém, para
fins introdutórios, cabe aqui registrar as características principais do grupo de adolescentes.
Todo esse “cenário” de pesquisa aqui apresentado foi construído sob uma perspectiva que
inscreve este trabalho como descolado da ideia de neutralidade científica. Como afirma Zanella
(2008, p. 29) pesquisar é uma ação ética, estética e política. É ética porque está comprometida
com alguma visão de mundo, com valores, crenças e conhecimentos, os quais irão
(re)(de)formar a perspectiva do pesquisador; é uma prática também estética, tendo em vista que
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se funda em relações estéticas, as quais estão ligadas à produção do sensível em que é possível
reconhecer a potência criadora da humanidade; por fim, pesquisar também é uma prática
política, pois caracterizada como ação humana, necessariamente estará amparada em um
projeto de vida, sendo este singular e/ou coletivo. Desse modo, a produção da pesquisa (o texto)
é discurso que apresenta uma dimensão avaliativa, que necessita de um posicionamento de
quem o escreve, bem como demarca o posicionamento valorativo do autor.
Esse posicionamento teórico pelo qual esta pesquisa se apresenta permite encaixar as ações
aqui efetuadas, no que se refere à relação com os participantes, numa perspectiva de
horizontalidade. Assim, adoto o entendimento de que estudiosos e acadêmicos não possuem
status epistemológico privilegiado. Pelo contrário, torna-se necessário, para que o estudo seja
enquadrado como qualificado e confiável, que se incorporem os saberes da experiência dos
sujeitos, sendo esta atitude o que irá afastar o trabalho de um provável não enquadramento de
acordo com a realidade social. Portanto, as escolhas defendidas aqui, juntas, visam impedir que
a produção do conhecimento esteja impregnada apenas de erudição ou descolada da
compreensão do real (VIEIRA, 2012).
Os dados desta pesquisa foram produzidos, não existindo, aqui, a mera pretensão de coletálos, tendo em vista que os saberes (do pesquisador e dos participantes), são construídos sóciohistoricamente, sendo que estão situados em determinados contextos que não se constituem
como meros dados objetivos. Assim, as experiências dos sujeitos participantes constituem
fontes de pesquisa, na medida em que enquadro-os como integrantes ativos desta produção
acadêmica, constituindo verdadeira coautoria de trabalho, uma vez que todos contribuíram com
seus saberes de maneira bastante singular.
1.4 O tema da pesquisa

A escolha do tema desta pesquisa, como já adiantado, tem total ligação com o meu interesse
acerca do desvendamento de uma questão central: qual a percepção dos adolescentes e dos
jovens sobre esse contexto de violência pelo qual são submetidos a uma série de violações aos
seus direitos? A partir dessa grande questão, os demais vértices do trabalho foram construídos
especificamente sobre a análise das atividades artísticas e culturais desenvolvidas no âmbito da
CASE-SSA. Ou seja, o olhar agora se projeta de forma mais pormenorizada para pensar esses
sujeitos e as suas relações com a arte e com a cultura num contexto de clausura.
Para se chegar ao objetivo geral deste trabalho, foi necessário realizar um passeio por
questões que são centrais para o tema proposto. Considero importante, preliminarmente,
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apontar alguns dados que vão ajudar a compreender quem são os sujeitos da pesquisa e a quais
condições sociais estão submetidos. Tal ilustração pode ser feita através dos dados fornecidos
pelo Atlas da Violência de 2018. Segundo a referida fonte de dados, a maior parte dos
homicídios (56,5%) no ano de 2016 se deu entre a juventude masculina com idade entre 15 e
19 anos. Da mesma forma, conforme o Plano de Atendimento Socioeducativo da Bahia (2015),
o número de adolescentes do gênero masculino apreendidos pela prática de ato infracional é
sete vezes maior do que o número de adolescentes do gênero feminino. O mesmo Atlas da
violência de 2018 aponta que, só no ano de 2016, a polícia militar da Bahia matou 457 pessoas
em operações policiais.
Todo esse cenário descrito acima revela o contexto de violência em que os adolescentes e
jovens internos na CASE-SSA estão inseridos. Nesse sentido, antes de pensar sobre o
tratamento socioeducativo através da arte e da cultura, é preciso voltar algumas casas para situar
quais são as políticas públicas adotadas pelos governos ao longo do tempo no que se refere às
questões de segurança pública que afetam diretamente a população juvenil. Embora não seja o
objetivo deste trabalho analisar políticas públicas de socioeducação, tendo em vista que o foco
da análise se dá apenas sobre as atividades arte-educativas que pertencem a uma política maior
de governo, a apresentação do contexto em que se dá o trajeto penoso do adolescente que é
vitimado em seu cotidiano fora da instituição, passando pela sua apreensão, processo e
julgamento, até chegar à internação como medida punitiva e, nesse sentido, ser exposto ao
processo arte-educativo, é essencial para que se possa pensar sobre as questões peculiares
desses sujeitos quando relacionados às atividades de arte-educação. Ou seja, delimito que as
ações de arte-educação não poderão ser pensadas de forma descolada da realidade perversa a
que os garotos participantes desta pesquisa são submetidos diariamente. Por outras palavras,
analisar a percepção desses sujeitos sobre o contato com a arte e com a cultura é totalmente
diferente da mesma análise, com outros adolescentes, em circunstâncias econômicas e sociais
diferentes.
Por tudo isso, o caminho que eu percorro para delimitar o tema da pesquisa se insere num
contexto que precisa dialogar com as construções de um direcionamento político que é dado às
questões da juventude no país. Nesse sentido, entender e problematizar o que se quer dizer sobre
política pública, e aqui me refiro, conforme delimita Höfling (2001), ao “Estado em ação”, ou
seja, o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas
para grupos específicos da sociedade, é enquadrar o aprisionamento de certos setores da
juventude desse país como um projeto de governo.
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1.5 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é analisar as ações de cunho artístico-cultural, voltadas
para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Para tanto, alguns
objetivos específicos foram pensados e desenvolvidos ao longo da pesquisa. Tais objetivos
correspondem exatamente à cronologia desenhada pelos capítulos, os quais apresento, de forma
introdutória, neste momento.
O primeiro capítulo vai abordar a trajetória dos direitos da infância e da juventude no
Brasil e na Bahia, bem como o caminho das políticas de segurança pública correlatas. Para
tanto, inicio trazendo algumas concepções sobre o termo adolescência, e quais as implicações
dos seus significados. A narrativa histórica não perpassará todo o capítulo, mas pretende fazer
um apanhado geral sobre o tratamento da infância e da juventude na esfera pública, sobretudo
das classes menos favorecidas, desde o Brasil colônia até os dias atuais. As legislações que
foram publicadas ao longo da história darão pistas sobre como esse tratamento era promovido
pela esfera pública ao longo dos tempos. Nesse sentido, o Código de Mello Matos de 1927 e o
Código de Menores de 1979 serão abordados como importantes instrumentos de uma política
direcionada à infância e à juventude baseada no que se denominou, por muito tempo, de “o
problema da infância no Brasil”.
Ainda no primeiro capítulo, uma análise crítica será feita sobre a era da “proteção
integral dos direitos da criança e do adolescente”, denominação construída a partir dos
movimentos de redemocratização do país, bem como pelo nascimento do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Assim, apresento essa “nova” concepção por uma perspectiva que revela o
caráter retórico das garantias previstas nos textos legislativos, pois, conforme se nota através
da apresentação dos dados sobre a violência que acomete a população destinatária desses
direitos, não há como enquadrar uma estrutura protecionista à realidade vivenciada, sobretudo
à crescente onda de criminalização da pobreza e encarceramento em massa como projeto de
governo (ALEXANDER, 2011).
As medidas socioeducativas são apresentadas ainda no primeiro capítulo, quando se
introduz uma análise sobre as opções de políticas de segurança pública nos últimos oito anos,
considerando que é preciso evidenciar a estrutura de funcionamento do Estado no que se refere
ao comportamento institucional de seletividade de condutas ditas criminosas, para então
caracterizar o contexto da adolescência que é alcançada por essa política. Assim, o último
governo do Estado da Bahia (2014-2018) é posto em evidência, como continuidade do governo
anterior, que optou por uma política repressiva, policialesca e que fomenta a continuidade do
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genocídio da juventude negra e periférica no Estado da Bahia, conforme dados que serão
apresentados.
O segundo capítulo do trabalho se divide em duas grandes proposições. A primeira busca
problematizar o enquadramento de comportamentos como desviantes. Aqui, uma pergunta deve
ser realizada para introduzir a compreensão: quem é desviante? A partir disso é possível definir
sob qual perspectiva este trabalho se inscreve; ou seja, não se trata de analisar comportamentos
dos ditos operantes do desvio, mas preocupar-se com uma categoria hegemônica e de poder que
é responsável por produzir estigmas que são colocados nas costas de certos grupos sociais, os
quais serão destinatários de uma política encarceradora promovida pelo Estado. Todo esse
cenário decorre de uma construção histórica que foi apontada, num primeiro momento, por
Foucault (2010) e (2005), quando tratou o poder de punir não mais como mera expiação dos
crimes praticados, mas como estratégia de controle e, num segundo momento, por Deleuze
(2008), quando constrói a teoria da passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade
de controle.
Ainda sobre esta primeira proposição, aponto as questões que fazem nascer no imaginário
social as concepções que enquadram jovens como criminosos. Tal apresentação nasce a partir
de uma estrutura que não é totalmente visibilizada. Trata-se da grande formação do denominado
“crime organizado”, este que gira em torno, principalmente, do tráfico de drogas e armas. Neste
ponto, é preciso trazer à tona a existência de uma grande estrutura de poder que coopta jovens
economicamente vulneráveis para serem trabalhadores, sendo as suas participações não causa
da violência no seio da sociedade, mas o resultado de um poder perverso que recebe
contribuições de diversos setores da sociedade, sendo os mais abastados os principais
financiadores de toda essa lógica. Assim, os altos índices de violência que acometem o Brasil
hoje, sem qualquer dúvida, tem total ligação com uma política estatal que se relaciona de forma
simbiótica com o crime organizado, o qual, por sua vez, ganha força através da cooptação de
soldados para o crime.
A segunda proposição presente no capítulo dois diz respeito ao resultado de toda essa lógica
de criminalização e seletividade de comportamentos. Ou seja, tratarei aqui sobre o
aprisionamento de jovens em decorrência das práticas ditas infracionais e o direcionamento
principal que é dado a esses sujeitos dentro de um sistema que se consolidou como tratamento
socioeducativo (BRASIL, 1990). Em outras palavras, busco analisar a associação considerada
antagônica entre encarceramento e educação, mais especificamente a utilização das artes e da
cultura como potencializadoras dessa pedagogia no ambiente de clausura. Tal contradição é
denunciada pelas análises de Cunha (2002) quando entende que a prisão, hoje, possui apenas o
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objetivo de lidar com os sujeitos encarcerados na perspectiva de como estão, sem qualquer
interesse em modificação de comportamento. Tais considerações são convergentes com as
contribuições de Foucault (2010) sobre o interesse do poder de punir em apenas afastar o “mal
da sociedade”, o que faz maximizar a sensação de segurança. Toda esta conjuntura aponta que
as instituições de internamento servem apenas como depósito de pessoas não aceitas na
sociedade e, portanto, descolada de qualquer objetivo pedagógico.
No capítulo dois, ainda sobre essa segunda proposição, me dedico à análise mais profunda
da arte-educação sob diversas perspectivas. Proponho entender as concepções principais sobre
esse campo do saber, sendo o intermediário entre arte e público, bem como as possibilidades
de promoção da sensibilidade e da criatividade alguns dos caminhos possíveis para delimitar o
entendimento sobre arte-educação para os fins propostos por este trabalho. Nesse sentido,
tomando a arte-educação como proposta pedagógica, aponto os caminhos tortuosos por que
passou este campo do saber ao longo da história do Brasil.
Atento ao que os teóricos da arte-educação apontam sobre o tema, foi possível confrontar
a aplicação desses conceitos à realidade de instituições totais. Desse modo, a discussão sobre a
necessidade de uma pedagogia da autonomia (FREIRE, 2002) se tornou central, tendo em vista
a situação de desestruturação das subjetividades ocasionada pelo cerceamento da liberdade,
sendo fundamental a construção autônoma da conscientização desses jovens sobre a realidade
de exploração que vivem.
Neste ponto, uma análise que se apresentou como o ponto mais importante para a
compreensão de todo o trabalho diz respeito à problematização do uso da arte (arte como
instrumento para se fazer algo). Aqui a celeuma acadêmica é enorme, mas é necessário conhecer
esta discussão para se pensar o enquadramento da arte para o social (COELHO, 2008). Não
obstante a tal discussão, o que se considera neste trabalho é a percepção dos sujeitos
destinatários das ações de arte e cultura de uma instituição de privação de liberdade. Nesse
sentido, encarar a arte e a cultura como apta a promover algum objetivo passa, em primeiro
lugar, pela análise das percepções desses sujeitos que são protagonistas nessa história. Tal
objetivo será amplamente discutido e apresentado no capítulo três do trabalho.
Ainda considerando as relações entre arte, cultura e o ambiente de cerceamento de
liberdade, apresento como ponto a ser pensado as possibilidades de encarar uma educação longe
da clausura. Assim, por considerar o ambiente de cerceamento de liberdade totalmente inóspito
do ponto de vista da possibilidade de se fazer uma pedagogia realmente libertadora (FREIRE,
2002), apresento as contribuições de Hulsman (2003) e sua teoria abolicionista do sistema
penal, porém numa perspectiva não meramente utópica, mas amparada na concepção de que a
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abolição deve se dar sobre a ideia, tomada como verdade, de que o sistema prisional se apresenta
como única solução para os problemas elaborados pelo sistema penal.
O capítulo três irá se aproximar ainda mais dos sujeitos da pesquisa, bem como do campo
e sua relação com os participantes. Num primeiro momento descrevo todo o processo de
iniciação da pesquisa, desde a criação da ideia para o projeto até a caracterização do processo
e entrada em campo. Nesse mesmo momento, o ponto mais duradouro da pesquisa passa a ser
descrito quando da apresentação das oficinas de arte-educação que acontecem na Comunidade
de Atendimento Socioeducativo de Salvador – CASE-SSA. Aqui irei tratar sobre quatro
oficinas que compõem o eixo pedagógico das artes e da cultura: Tecelagem, Percussão, Artes
Plásticas e Música/Instrumento de Sopro. Assim, o relato sobre como se dá o ambiente das
oficinas me permite apresentar, de forma mais ilustrativa, o que se entende por arte-educação
num ambiente de clausura.
Os sujeitos da pesquisa serão apresentados também no capítulo três, os quais considero
coautores deste trabalho. Como já apontado, foram selecionados treze adolescentes internos,
todos primários na instituição, com idade entre dezessete e dezenove anos, alguns da capital e
outros do interior e todos com mais de um ano de cumprimento da medida. Também integram
a participação no trabalho os professores (arte-educadores). Aqui tive a oportunidade de
entrevistar os instrutores das oficinas de percussão, artes plásticas, música, instrumento de
sopro e tecelagem.
Para melhor compreensão acerca da opção de análise das falas dos participantes, esclareço
que, num primeiro momento, apresentarei os sujeitos da pesquisa através das características que
mais marcaram as suas vidas e percurso até chegarem à instituição. Ou seja, as estruturas de
opressão que lhes atingem fazendo com que suas trajetórias sejam reconhecidas como
resilientes (ÁSPERA, 2007). Nesse sentido, utilizarei as concepções defendidas por Crenshaw
(2002) para caracterizar a interseccionalidade das vias de opressão que atingem esses sujeitos
tanto fora da instituição como também durante o cumprimento da medida socioeducativa de
internação, o que afeta diretamente o processo arte-educativo, conforme amplamente se
depreende dos discursos dos professores.
O momento de finalização do trabalho vai recair sobre uma pergunta que permeia toda a
construção da pesquisa: o que a arte e a cultura podem fazer num ambiente de clausura? Esta
pergunta, demasiadamente complexa, esbarra novamente nas discussões anteriormente
apontadas sobre a capacidade ou não desses campos ligados ao sensível atenderem a uma
expectativa utilitarista, sobretudo quando utilizados em sistemas de cerceamento de liberdade.
As pistas para essa resposta serão encontradas nos discursos dos sujeitos participantes
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(adolescentes e professores), os quais me revelaram, de maneira bastante surpreendente, o que
de fato pode se esperar das ações de arte e cultura voltadas para adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa.
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2. CAPÍTULO I - TRAJETÓRIA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
NO BRASIL E NA BAHIA E DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORRELATAS.
Este capítulo pretende apresentar um panorama histórico acerca dos direitos da infância
e da juventude, mais especificamente esse cenário no Brasil e na Bahia. Cabe salientar que a
narrativa contada aqui procura expor, de certa forma, o que existe neste campo do saber numa
perspectiva muito influenciada pelo direito ocidental, pois em grande medida influenciou o
desenvolvimento do tratamento dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Estou
consciente que contar uma história sob uma determinada perspectiva implica, inegavelmente,
silenciamento de outras perspectivas que possam existir, porém, para a análise deste trabalho,
no que se refere à necessidade de se conhecer os paradigmas institucionais de tratamento dos
direitos da infância e da juventude, não há como fugir desta delimitação.
2.1 Adolescências: diversas concepções.

Considero necessário, antes de explorar historicamente o tratamento da infância e da
juventude na esfera pública, esclarecer o que se entende por adolescência nas diversas
concepções que permeiam esse termo. Nesse sentido, de acordo com a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança (1989): “criança é todo ser humano menor de 18 anos”; já o
Estatuto da Criança e do Adolescente faz uma demarcação etária para distinguir as crianças dos
adolescentes. Assim, criança para o referido Estatuto é aquela que possui idade inferior a 12
anos completos e adolescentes são aqueles que têm entre 12 e 18 anos completos, porém, o
próprio Estatuto faz uma ressalva quando passa a tutelar jovens até os 21 anos, quando estes
completam 18 anos, mas ainda estão cumprindo medida socioeducativa.
A definição apontada acima é importante para que se tenha demarcado sobre quais
sujeitos o esforço analítico deste trabalho vai recair, quando, por exemplo, penso sobre a
possibilidade, no atual sistema de justiça brasileiro, se internar um “adolescente” com 12 anos
de idade. Assim, no que se refere aos indivíduos desta pesquisa, a noção de adolescência pode
variar e chegar a abordar jovens de até 21 anos, conforme delimita o ECA. Porém, nem sempre
foi assim, tendo em vista que essa divisão etária data de muito pouco tempo, iniciada no período
dito democrático (pós 1988) (OLIVEIRA, 2013).
Os adolescentes, durante muito tempo, foram classificados e identificados como
pertencentes à mesma categoria do que se designou como “infantes”. No início do século XX,
a concepção sobre a adolescência ainda estava por ser consolidada. A própria expressão,
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derivada do verbo latino “adolescere” (ad = para e olecere = crescer) era bastante recente e
havia surgido nos Estados Unidos (GÓES, 2006).
Além da perspectiva legislativa, muitas outras áreas do conhecimento enveredaram pela
empreitada de definição sobre o que seria a adolescência. Os estudos de Góes (2006)
identificam várias pesquisas que tratam essa fase da vida como algo que está ligado diretamente
às transformações biológicas do corpo. Para tais estudos, “as características psicológicas que o
adolescente apresenta são intrínsecas à natureza humana, desencadeadas pelo emergir dos
hormônios” (GÓES, 2006, p. 24). Entretanto, tal concepção, estritamente biológica, não dá
conta da complexidade que é a formação de um sujeito, uma vez que esta perspectiva pode
gerar concepções totalitárias e determinantes sobre o comportamento humano, concepção esta
que este trabalho não defende.
Na linha da história das mentalidades, Ariès (1987) apresenta a forma como se
desenvolveu o conceito de infância a partir da compreensão de obras de arte que retratavam o
cotidiano da vida em sociedade. Até o século XVIII, adolescência e infância eram tratadas de
forma igualitária, sendo que, durante a idade média, as idades nem mesmo possuíam
significados. A partir do século XX foi que a fase situada entre a infância e a adultez começou
a ser reconhecida como algo diferente da fase infantil. Para Ariès, existiram períodos em que
as fases foram privilegiadas, sendo o século XIX um período em que prevaleceram as
concepções sobre a infância e o século XX foi o que trouxe a adolescência com mais
protagonismo.
A descrição feita acima se mostra extremamente demarcada. Nesse sentido, Heywood
(2004) afirma que, durante a passagem dos séculos, várias foram as invenções da infância. Não
houve, portanto, uma evolução linear do conceito de infância; exemplo disso reside no fato de
que a criança poderia ser considerada impura tanto no século XX como na alta idade média.
Neste ponto, destaca-se o surgimento das escolas organizadas por idade ao final do século XIX.
Portanto, sob esta concepção, vê-se que o interesse pela infância e pela adolescência mostrouse cíclico ao longo da história.
Já a pesquisadora e antropóloga Margaret Mead demonstrou em seus estudos que a
adolescência constituiu-se como fenômeno cultural, construído sócio-historicamente, e com
diversas manifestações simbólicas. Desse modo, a configuração da família ocidental vai
construindo a delimitação do conceito de adolescência ao longo da história, o que veio a dar
sentido à concepção do que seriam as famílias padronizadas. Na Europa, o conceito de
adolescência vai se situar no fim do século XIX com motivações demográficas, tendo em vista

34

a necessidade de prolongar o acesso às atividades escolares e, para tanto, o retardo da vida
adulta era o caminho (CHECA, 2005 apud ARRUDA, 2011).
Diversas são as leituras sobre o momento da vida denominado hoje de adolescência,
porém, o que se deve ter em mente, após conhecer inúmeras teorias sobre a delimitação do
conceito de adolescência é, justamente, não comprar a ideia totalitária de que a adolescência,
por si só, se constitui como um momento único para todos os indivíduos que passam por ela.
[...] conceber esse momento da vida como de “crise” deve ser visto com
ressalvas, pois pode acarretar o perigo de estigmatizar os/as adolescentes, em
especial aqueles/as oriundos/as de estratos sociais menos favorecidos. Essa
estigmatização tende a associar a adolescência pobre à violência, drogadição
e a comportamentos delitivos; por outro lado, em adolescentes integrantes de
estratos sociais médios e altos, comportamentos similares podem representar
um modelo legitimado pela sociedade (ARRUDA, 2011, p. 34).

Por outras palavras, o ato de reduzir a adolescência a um momento conturbado ou
instável da vida dos indivíduos pode acarretar efeitos diversos para grupos que também são
diversos. Tal atitude homogeneíza certos grupos, desconsiderando a diversidade e, por fim,
pode dar ensejo a um movimento de criminalização da infância economicamente e socialmente
vulnerável.
2.2 Do Brasil colônia até o século XIX: panorama da punição à infância e à juventude.
As crianças e os adolescentes – mesmo tendo esta última definição surgido há pouco
tempo, pois os indivíduos dessa fase sempre existiram – sempre foram alvo das mais diversas
políticas opressoras do Estado ao longo do tempo. As conquistas de direitos para esse grupo,
pelo menos na órbita da lei, foram algo alcançado muito lentamente ao longo da história. Aqui,
afirmo a existência, conforme aponta Alexander (2011), do início de um projeto de
encarceramento em massa capitaneado pelo Estado, o qual foi desenvolvido ao longo da
história do país e, conforme o andamento deste capítulo, ficará claro através de todas os
acontecimentos institucionais e legislativos.
Sobre esse panorama histórico acerca do tratamento da criança e do adolescente na
esfera pública brasileira, Rizzini e Pilotti (2009), na obra: “A Arte de Governar crianças: a
história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil”, trazem um
excelente tratado sobre o tema, questão que apresenta relevância histórica desde o período
colonial até a era contemporânea. O referido trabalho aborda o tratamento da infância,
sobretudo pobre, na história brasileira. Neste momento, irei me apropriar desta narrativa,
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associada às pesquisas em torno da história do poder de punir no Brasil, para apresentar o que
se denominou durante muitos séculos no Brasil de “o problema da menoridade”.
No Brasil colônia é possível situar o ideal catequizador dos jesuítas ou “soldados de
cristo”, como eram denominados os padres da Companhia de Jesus, como um dos primeiros
contatos entre uma esfera pública e a infância. Essa política da Igreja Católica serviu, em um
primeiro momento, para cooptar as crianças indígenas para enquadrá-las no sistema
religioso/cultural dos colonizadores. No entanto, muito logo, as práticas dos jesuítas passaram
a ter uma conotação punitivista e disciplinar. Conforme aponta Benci (1977, p. 131), os
missionários defendiam que castigar um servo não é apenas um direito do senhor cristão, mas,
sobretudo, um dever originado de uma obrigação moral. Neste ponto, o castigo visa impedir
que o servo continue no “erro”. Assim, se ele errar e não for castigado estará, por certo, sendo
estimulado a permanecer no erro. Desse modo, a catequese jesuíta torna-se a primeira via a
institucionalizar um discurso de punição que, muito mais do que apenas “civilizar” os nativos,
consolidava estratégias de dominação, as quais foram as bases para a edificação do sistema
punitivo da colônia.
Conforme descrevem Rizzini e Pilotti (2009), o período colonial foi marcado por uma
estrutura econômico social baseada na agricultura exportadora e na mão-de-obra escrava. Na
era escravagista, os escravocratas tornavam-se “donos” das crianças negras nascidas das
pessoas que eram escravizadas e, mesmo depois da lei do Ventre Livre, permaneciam
explorando a mão de obra infantil, tendo em vista que era facultado manter (dar local para
dormir e alimentação) crianças nas dependências da casa grande até completarem 14 anos,
momento em que poderiam cobrar os gastos realizados, através de trabalho, até os 21 anos, ou
dando-os ao Estado mediante indenização.
No que se refere ao aspecto penal propriamente dito, segundo o Capítulo V das
Ordenações Filipinas, a submissão de crianças às normativas penais se iniciava a partir dos sete
anos de idade. Antes dos 17 anos de idade era proibida a pena capital; já entre os 17 e 21 anos
os indivíduos eram submetidos ao sistema do jovem adulto, sendo possível aplicar-lhes a pena
de morte. No Brasil Colônia, o conjunto de penas reservado para quem infringia as leis não se
situava apenas no aprisionamento, tento em vista que os locais de clausura eram tidos apenas
como compartimentos de espera para a punição propriamente dita. A detenção, por si só, não
possuía uma função punitiva, no sentido moderno do termo, nem mesmo era socialmente
reconhecida como método de punição, mas era entendida como etapa anterior ao castigo, este
que, no mais literal entendimento do termo, era o objetivo central da punição baseada no intuito
de intimidar pelo terror (SILVA, 2011, p. 20).
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Os traços de punição no Brasil colônia se aproximavam bastante dos suplícios pré
modernos amplamente analisados por Foucault (1987). O anacronismo situado aqui diz muito
sobre como o sentido da colonização operou nas estruturas do poder de punir no Brasil daquela
época. No caso brasileiro, a natureza escravocrata da sociedade colonial e as constantes
limitações institucionais de uma autonomia burocrática contribuíram para a predominância das
normas jurídico-penais aos interesses dos colonizadores (SILVA, 2011).
A partir do século XIX, as Santas Casas de Misericórdia e os Asilos foram outras
instituições que ficaram encarregadas de cuidar de crianças abandonadas. A ideia aqui era
proporcionar educação industrial para os meninos e educação doméstica para as meninas, sendo
certo que esses eram os papeis rigorosamente selecionados para ambos os gêneros, pois até
mesmo em regulamentos de abrigos essa normativa era prevista, ou seja, era preciso educar
para se amar o trabalho e, ao mesmo tempo, encaixar as noções de moralidade ecoadas pela
sociedade patriarcal da época (RIZZINI E PILOTTI 2009, p. 21).
Neste mesmo período começava a decadência da era escravagista e, juntamente com
esse movimento, a possibilidade de punição privada foi reduzida. O aumento do número de
presos e a deficiência do sistema carcerário fez com que o Estado desenvolvesse estratégias de
controle da população negra e agora liberta. Uma das empreitadas foi a utilização das forças
armadas, mais especificamente do Exército, como instituição de vigilância e punição dessa
população:
Milhares de suspeitos, majoritariamente pobres e negros, foram recrutados à
força, utilizando-se a conscrição como mecanismo de castigo. Estes suspeitos
eram recrutados por encontrarem-se, supostamente, fora da lei – ainda que,
como é evidente, nenhuma autoridade judicial os houvesse condenado, e eles
não tivessem o direito de refutar tais acusações. Em outros casos, juízes, de
maneira “legal”, encaminhavam os suspeitos de haver cometido delitos
menores para servir no Exército (AGUIRRE, 2009, p. 49).

A ideia que se sustentava aqui era a de que “delinquentes” poderiam se regenerar através
da disciplina do regime militar. Assim, no final do século XIX e início do século XX, a chamada
Companhia de Aprendizes de Marinheiro da Bahia passou a receber inúmeras crianças e
adolescentes abandonados. Esse mesmo período foi marcado por uma investida estatal na
“limpeza” e reordenação dos espaços públicos, sendo estratégia primeira do Estado o
recolhimento das figuras indesejáveis das ruas. Os cidadãos de bem enxergavam as crianças
abandonadas, as prostitutas e os pobres em geral como elementos que maculavam a imagem da
sociedade brasileira (RODRIGUES, 1998).
Os esforços direcionados para o controle da população negra não pararam no
alistamento militar compulsório. O Brasil possui uma trajetória longa de investimento na
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internação de crianças e jovens em instituições asilares dos mais diversos tipos. Rizzini (2004)
afirma que desde o período colonial, a criação de colégios internos, asilos, escolas de aprendizes
artífices, educandários e reformatórios, tornou-se uma prática comum no país para atender a
tendência do que se tinha por modelo educacional ideal. Nesse sentido, o interesse em
evidenciar esta prática repousa na necessidade de destacar o entrelaçamento entre essas
iniciativas educacionais com os objetivos de assistência e de controle social de uma população
que, junto com o crescimento das cidades e o surgimento de um Estado nacional, será
enquadrada cada vez mais como perigosa. Nesse ponto, as crianças oriundas das classes menos
favorecidas começam a ser alvo de uma “intervenção formadora/reformadora do Estado”, bem
como de outros grupos sociais, como as instituições filantrópicas e religiosas.
Os preceitos higienistas e filantrópicos ganham força no século XX, frente à criação
engenhosa da necessidade de médicos nas instituições fechadas. Os discursos higienistas e
filantrópicos passaram a ser considerados muito próximos, razão porque caminharam juntos no
objetivo de manter um sistema de internamento juvenil no Brasil para garantir a finalidade real
das suas ações: a preservação da ordem social. Neste período começam a surgir, nas cidades
brasileiras, os reformatórios e as casas de correção, ou seja, o movimento de judicialização da
infância e da adolescência desvalida tem o seu marco temporal a partir desse momento. Toda
essa organização serviu para implantar o que se chamou de o “novo direito” da política de
encarceramento. Tal perspectiva estava pautada numa justiça que precisava revelar o ideal da
reeducação em detrimento da punição. Nasce então a era de lançamento da legislação que mais
penalizou a infância pobre, o chamado Código Mello Mattos (RIZZINI, 2009).
2.3 O Código Mello Mattos de 1927 e o Código de Menores de 1979.
A infância foi nitidamente “judicializada” neste período. Decorre daí a
popularização da categoria jurídica “menor”, comumente empregada nos
debates da época. O termo “menor”, para designar a criança abandonada,
desvalida, delinquente, viciosa, entre outras, foi naturalmente incorporado na
linguagem, para além do círculo jurídico (RIZZINI, 2009, p. 113).

As considerações feitas até aqui dão conta do primeiro período de tratamento e
responsabilização “penal” da juventude. Conforme aponta Méndez (2006) todo o sistema de
punição da juventude passou por três etapas: a primeira fase, anteriormente descrita,
denominou-se “período da indiferença”, tendo em vista que os “menores” eram imputáveis
penalmente da mesma forma que os adultos. O segundo período foi marcado pela instituição
do Código Mello Mattos de 1927. Tal legislação deixa para trás a era da indiferença e,
teoricamente, passa a adotar em suas diretrizes o chamado “caráter tutelar”, o que significava,
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na prática, uma autorização genérica para o confinamento compulsório de crianças e de
adolescentes a quem se atribuía o estigma da delinquência/carência. O terceiro período diz
respeito ao que se denominou de Sistema da Proteção Integral.
Cuidarei, neste momento, da análise acerca do segundo período do processo de criação
do aparato jurídico para a infância e a juventude, inaugurado pelo bacharel em direito e então
Deputado Federal José Candido de Mello Mattos, no ano de 1923, quando aprovou o Decreto
nº 16.272 que regulamentava a “Assistência e Proteção aos Menores abandonados e
Delinquentes”. Já no ano de 1925, em completa articulação com o Senado Federal, o referido
Deputado apresentou outro projeto que tinha o objetivo de estabelecer um conjunto de regras e
procedimentos para: fixar as competências da justiça; ampliar o campo de atuação dos órgãos
já existentes e criar instituições disciplinares destinadas aos “menores delinquentes e
abandonados”. Toda essa articulação culminou, no ano de 1927, na publicação do Código Mello
Mattos como legislação regulamentadora da situação dos “menores” enquadrados como
delinquentes (CÂMARA, 2007 apud SILVA, 2011).
O Código Mello Mattos estabeleceu duas classificações para os seus destinatários: a
primeira categoria abrigava os chamados “menores abandonados” – os “desamparados”,
“vadios”, “mendigos” e os “libertinos”; no segundo grupo estavam os “menores delinquentes”
– os que “cometiam crimes” e os “pervertidos” (SILVA, 2011, p. 56). Desse modo, em cada
classificação desta enquadravam-se as idades por meio das quais a menoridade deveria ser
tratada. A partir dessas constatações é possível perceber como o tratamento socioeducativo
brasileiro possui suas heranças legislativas em regimes atentatórios à dignidade humana.
O aspecto que deve ser frisado a respeito do Código Mello Mattos diz respeito à primeira
atitude de tornar crianças e adolescentes inalcançáveis pelo direto penal (legislação destinada
aos adultos), pelo menos até certa idade. Assim, o referido código estabeleceu que a pessoa
menor de catorze anos era inimputável, devendo os seus atos serem submetidos à legislação
específica, qual seja, o próprio Código Mello Mattos. Se o menor cometesse atos enquadrados
como crime deveria ser recolhido em escolas de reforma pelo período de um a cinco anos. Já
se o menor fosse abandonado ou “pervertido”, a internação poderia variar entre três e sete anos.
No caso de ter entre dezesseis e dezoito anos, sendo comprovada sua periculosidade pelo que
se chamou de “estado de perversão moral”, o menor seria levado a cumprir medida de
recolhimento à instituição especial ou mesmo prisão comum. Neste último caso seria separado
dos adultos até a sua completa “regeneração” (ARRUDA, 2011). Friso que a concepção de
inimputabilidade apresentada aqui diz respeito a apenas o aparato jurídico penal destinado a
adultos, ou seja, passou-se a não punir crianças a partir de uma legislação destinada a adultos,
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porém, como é obviamente demonstrado, o ideal punitivo passou a ser regulado por uma
legislação específica para a infância.
O que acontecia na prática, nos idos dos anos 1927 e seguintes, no que se refere à
aplicação do Código Mello Mattos, era a submissão de crianças e adolescentes às intervenções
jurídicas por meio do discurso da proteção e assistência. Esta afirmação pode ser exemplificada
através da leitura do capítulo X (“Da vigilância sobre os menores”) 4, o qual expressamente
autorizava o Magistrado judicial de menores a fiscalizar e desenvolver investigações em
qualquer ambiente no qual pudessem ser encontrados os menores (ARRUDA, 2011 e BRASIL,
1927).
Um dos feitos inaugurados pelo Código Mello Mattos foi a institucionalização unificada
de Institutos Disciplinares, os quais desempenhavam diversos papeis no atendimento aos
“menores abandonados” e aos chamados “delinquentes”. As nomenclaturas destinadas a essas
instituições se diferenciavam de acordo com a faixa etária, sendo denominado de Preservação,
para os abandonados com idade superior a sete anos e inferior a dezoito anos, e de Reforma,
para os tidos como delinquentes com idades entre catorze e dezoito anos. Tais escolas, à época,
já poderiam ser enquadradas como instituições fechadas e formalmente administradas, pois
obedeciam a planos disciplinares, eram centradas em aspectos de higiene, comportamento e
preparação para o mercado de trabalho (CÂMARA, 2007 apud SILVA, 2011).
Impende salientar que, embora a previsão original seja a de separação entre o que se
denominou instituição de preservação e instituição de reforma, na prática, o que acontecia de
forma recorrente era uma mescla das crianças e dos adolescentes levados até essas instituições.
Neste ponto, cabe frisar a construção, inclusive, de institutos mistos, como o Instituto de
Preservação e Reforma (IPR), inaugurado em 1938, em Salvador – Bahia (SILVA, 2011, p. 57).
O ideal de tutela da infância pobre por um Estado repressor avança nos anos 1930, 1940
e 1950. Neste momento, a família pobre aparece como incapacitada para cuidar dos seus filhos.
É o momento em que começa a se consolidar a ideia de que as famílias pobres não teriam
capacidade de criar, educar e prover as necessidades dos seus infantes, o que justificava a
intervenção direta do Estado nas relações familiares, colocando nas mãos de juízes o poder

4

Art. 136. A autoridade publica encarregada da proteção nos menores póde visitar as escolas, officinas e qualquer
outro logar onde se achem menores, e proceder a investigações, tomando as providencias que forem necessarias.
§ 1º tambem póde visitar as familias a respeito das quaes tenha tido denuncia, ou de algum outro modo venha a
saber, de faltas graves na protecção physica ou moral dos menores.
§ 2º Póde ordenar o fechamento dos institutos destinados exclusivamente a menores, nos casos de infracção das
leis de assistencia e protecção aos menores e offensas aos bons costumes, procedendo á verificação dos factos em
processo summarisaimo, remettendo depois os culpados ao juizo que couber. (BRASIL, 1927)
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irrestrito de suspender, retirar e restituir o chamado Pátrio Poder5, sempre que ficasse
supostamente constatada a inadequação de uma família para a criança. As situações que eram
definidas como de abandono, maus tratos, falta de condições econômicas para a criação ou
ambientes moralmente reprováveis, eram critérios que atingiam apenas um grupo social, ou
seja, as famílias menos favorecidas economicamente (RIZZINI, 2009, p. 25).
A partir de 1964, no período da ditadura militar, a tutela da infância e da juventude não
apresenta qualquer evolução do ponto de vista das garantias e efetivação de direitos; pelo
contrário, aqui crianças e adolescentes voltam a ser enquadrados como “problema de segurança
nacional”, sendo responsabilidade das Forças Armadas a assistência à infância. Diante deste
contexto foram criadas a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e a Política
Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). Toda essa aparelhagem chega para reforçar o
modelo de aprisionamento e repressão de crianças e de adolescentes, e só entram em declínio a
partir da queda do regime autoritário dos militares (SILVA, 2014).
A era da situação irregular da infância surge com uma atualização do Código Mello
Mattos, quando da publicação do Código de Menores em 1979 (BRASIL, 1979). Em seu artigo
2º6, o referido Código estabelece quais as situações que colocam o “menor” na chamada
“situação irregular”. Frise-se que esta expressão serviu para demonstrar sob qual prisma
ideológico se fundava o direcionamento tutelar das crianças e dos adolescentes realizado pelo
Estado. Ou seja, não houve significativa mudança nas previsões existentes no Código Mello
Mattos, apenas uma substituição da nomenclatura “menor em estado perigoso” para “menor em
situação irregular”
A grande conclusão que pode ser feita, tanto com a edição do Código Mello Mattos,
como com a edição do Código de Menores é que, em ambas as legislações, não havia qualquer
indício de reconhecimento de cidadania à infância e à juventude. Nesse sentido, os destinatários
5

Conceito sexista, cunhado em uma época em que vigorava a noção de que o pai, como chefe da família, teria
autoridade final na criação dos filhos.
6
Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor:
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente,
em razão de:
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las;
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;
III - em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável;
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária;
VI - autor de infração penal.
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da legislação eram tidos apenas como objetos de controle. O objetivo central não encontrava
guarida em qualquer espécie de tentativa de proteção à infância, mas, pelo contrário, o que se
pretendia era, à luz da legislação específica, criar-se um micro sistema punitivo para crianças e
adolescentes (MÉNDEZ, 2006).
A partir de uma análise sistemática do Código de Menores de 1979 e das
circunstâncias expostas, podem-se extrair as seguintes conclusões quanto à
atuação do Poder Estatal sobre a infância e a juventude sob a incidência da
Doutrina da Situação Irregular: (I) uma vez constatada a situação irregular, o
menor passava a ser objeto de tutela do Estado; e (II) basicamente, toda e
qualquer criança ou adolescente pobre era considerado menor em situação
irregular, legitimando-se a intervenção do Estado, através da ação direta do
Juiz de Menores e da inclusão do menor no sistema de assistência adotado
pela Política Nacional do Bem-estar do Menor (LEITE, 2005 apud
OLIVEIRA, 2013).

2.4 O Sistema de Proteção Integral da Criança e do Adolescente: retórica legalista,
estrutura opressora que se mantém.

Até 1988 todo o conjunto legal que tratava crianças e adolescentes sobre a alcunha de
“menor” era discriminatória. Nos anos 1980, juntamente com o movimento dito de
redemocratização do país, os movimentos sociais em defesa da infância e da juventude, como
por exemplo o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, provocaram e pressionaram
os setores especializados do Poder Público Federal e os organismos da sociedade civil, no
sentido de incorporar à nova Constituição da República as concepções norteadoras da
Convenção Internacional dos Direitos da Criança (JESUS, 2006, p. 64).
Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 passa a adotar todos os princípios das
normas internacionais que, agora, inauguram uma mudança de paradigma no tratamento dos
direitos da infância e da juventude. Fala-se do paradigma da proteção integral da criança e do
adolescente que se consolidou como lei através da publicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990 (ECA).
Em comparação ao período da situação irregular ou tutelar, legislativamente, a ideia
seria transformar crianças e adolescentes em sujeitos de direito, com previsão específica para a
defesa e a priorização da liberdade7, da convivência familiar em detrimento da

7

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. (BRASIL, 1990)
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institucionalização8, atribuindo à medida de internação um caráter excepcional, embora hoje,
como será demonstrado ao longo deste trabalho, todas essas previsões encontram-se num
sistema constante de violação, o que torna todo o conjunto legislativo sobre o tema um
verdadeiro discurso institucional retórico, e que não conseguiu romper com as velhas práticas
de violação dos Direitos Humanos da infância (VIEIRA, 2012).
Conforme aponta o Atlas da Violência de 2018 (2018, p. 22), foram assassinados no
Brasil, no ano de 2016, 62.517 (sessenta e duas mil quinhentas e dezessete) pessoas. O dado
mais alarmante diz respeito à quantidade de adolescentes que compõem esse número. Do total
aqui apresentado, 56,5% desses óbitos ocorrem entre a juventude masculina, na faixa etária
entre 15 e 19 anos. Na Bahia, no mesmo ano aqui em referência, 4.358 (quatro mil trezentas e
cinquenta e oito) mortes aconteceram entre homens a partir dos 15 anos até os 29 anos.
Os dados apontados acima servem para demonstrar quão longe o Brasil está de,
efetivamente, cuidar, proteger e garantir os direitos da infância e da juventude como prioridade
absoluta, conforme determina a Constituição Federal9 (BRASIL, 1988). O que se verifica neste
país é um sistema ininterrupto de violação dos Direitos Humanos desses sujeitos, sistema este
que se mantém em pleno funcionamento, sendo que a inflação legislativa não consegue dar
conta, muito menos impedir a perpetuação de tais atrocidades.
Cabe aqui descrever a constatação feita pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal (2015, p. 03), que define todo o sistema carcerário do país como estando num
“estado de coisas inconstitucional”:
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO
CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA –
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS
ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL –
CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de
direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas
públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza
normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário
nacional ser caracterizado como “estado de coisas inconstitucional.

8

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral. (BRASIL, 1990)
9
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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O estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no que se refere à
política de tratamento dos jovens que cometem ato infracional, caminhou no sentido de criar
uma correlação entre o que seria ato infracional e o que está previsto no Código Penal como
crime. Fala-se em “ato infracional análogo ao crime previsto no Código Penal”. Ou seja,
crianças e adolescentes não cometem crime, mas o ato cometido possui subsunção legal análoga
à figura típica prevista na legislação criminal de adultos. Tal relação, porém, não coloca o
adolescente sujeito às penas previstas no Código Penal, uma vez que esses sujeitos são
legalmente inimputáveis. O que ocorre, na prática, é a submissão da infância e da juventude a
um microssistema punitivo que se encontra regulado pelo próprio Estatuto da Criança e do
Adolescente (ARRUDA, 2011).
O “novo” sistema legal inaugurado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente de 1990, procurou, em grande medida, substituir as velhas
nomenclaturas que denominavam a infância e a juventude. Exemplo disto são os seguintes
termos adotados: “adolescente infrator”, “adolescente autor de ato infracional” “adolescente em
conflito com a lei”, em “situação de risco social” e em “situação de vulnerabilidade”. Ocorre
que, conforme constatou Vieira (2012, p. 36), “o abandono do termo “menor” pelo ECA não
significou o fim da estigmatização deste grupo pelos órgãos oficiais e agências produtoras de
conhecimento. Ocorreu apenas a sua substituição por eufemismos, termos considerados mais
“politicamente corretos”. Tais termos apenas mantém a velha estrutura que desconsidera as
individualidades desses sujeitos, colocando-os em grupos homogêneos, os quais estão ao
serviço de uma política de incriminação das massas pobres (WACQUANT, 2001).
Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha trazido alguns avanços no que
se refere à política de atendimento à criança e ao adolescente, ele ainda traz grandes heranças
de um passado repressor, estabelecendo novos nomes para velhas formas de dominação
(VIEIRA, 2012). Não houve, portanto, uma opção do Brasil por políticas de reversão do quadro
de pobreza vivenciado por grande parte da população com vistas a superar as desigualdades;
pelo contrário, houve uma opção pela realização de pequenas reformas, consideradas
humanitárias, mas sem aprofundar em mudanças estruturais. Além disso, a nova legislação faz
ecoar o seu discurso supostamente inovador, tanto na literatura jurídica, como nos diversos
cursos jurídicos espalhados pelo país, quando supõe inaugurar uma proposta pedagógica para
adolescentes que são enquadrados como em conflito com a lei. Porém, o modelo supostamente
lançado pelo ECA já estava presente em sistemas penais desde o século XVI (FOUCAULT,
1987).
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Os operadores do direito agravam ainda mais a situação, pois o uso do instrumento
legislativo ainda é feito por mãos acostumadas a um regime herdado do Código de Menores, o
qual defendia o cerceamento da liberdade como regra, modelo que foi em parte superado pelo
ECA, o qual prevê expressamente a excepcionalidade da medida mais gravosa que é a
internação. Por outro lado, o ECA segue mantendo as estruturas pertencentes à criminologia
tradicional quando trata o ato infracional como algo equiparado ao delito previsto no Código
Penal, sendo que a pouca mudança observada no campo legiferante não dá conta de transformar
as engrenagens das instituições de controle e dos atores sociais que fazem funcionar tais
estruturas (VIEIRA, 2012, p. 37).
2.5 As medias socioeducativas estabelecidas no ECA: novas formas de naturalização do
crime.

O Estatuto da Criança e do Adolescente separa um título inteiro para tratar sobre a
prática do ato infracional. O capítulo IV tratará sobre as medidas socioeducativas impostas a
todos os adolescentes que cometem ato infracional. Neste momento, considero importante
apresentar cada uma dessas medidas, sendo dada maior atenção às medidas de privação da
liberdade, tendo em vista a necessidade de entender de que forma o ECA associa punição a um
suposto caráter pedagógico.
Antes de especificar as medidas socioeducativas que são aplicadas em decorrência da
prática de ato infracional, é necessário frisar que, para o ECA, apenas adolescentes cometem
ato infracional, crianças até 12 anos incompletos jamais praticarão atos infracionais, mas sim
“desvios de conduta”, sendo sujeitas não às medidas socioeducativas como os adolescentes,
mas às chamadas medidas protetivas constantes do artigo 10110 (BRASIL, 1990).
No que se refere às medidas socioeducativas, o ECA também estabelece alguns aspectos
que devem ser observados, como as características da infração, as circunstâncias sócio

10

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar,
dentre outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da
criança e do adolescente; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

45

familiares, a capacidade do adolescente de cumprir a medida e a disponibilidade de programas
e serviços que possam atender aos adolescentes em nível municipal, regional e estadual. Toda
essa conjuntura, conforme preconiza o próprio Estatuto, tem o objetivo de promover no
adolescente a compreensão da gravidade do ato cometido e, nesse sentido, criar um senso de
responsabilização individual, este que deve culminar na elaboração de um suposto “novo
projeto de vida” (BRASIL, 1990).
A leitura desta legislação que se pretende garantidora de direitos da infância e da
juventude está impregnada pela velha ideia de naturalização do crime. As concepções de
“responsabilização individual pelo ato”, da necessidade de se modificar certa “personalidade
voltada para o crime” são herdadas dos estudos das ciências sociais, da psicologia e da
psiquiatria (RIZZINI, 1993, apud VIEIRA, 2012). Conforme aponta Foucault (1987), a prisão
é inaugurada como método de punição no século XVIII, justamente quando se dá o
protagonismo científico das ciências clínicas. Todo o conhecimento científico produzido nessa
época serviu para legitimar as estratégias de punição, estas que não estão baseadas somente no
ato cometido, mas no interesse de se punir quem os indivíduos são.
Organiza-se todo um saber individualizante que toma como campo de
referência não tanto o crime cometido (pelo menos em estado isolado) mas a
virtualidade de perigos contida num indivíduo e que se manifesta no
comportamento observado cotidianamente. A prisão funciona aí como um
aparelho de saber (FOUCAULT, 1987, p. 146).

A ideia central, que é herdada do século VXIII com o nascimento da prisão como
método primordial de punição, é justamente a noção de naturalização do caráter criminoso de
certos indivíduos, o que torna a punição uma consequência também natural, que enxerga a
criminalidade, assim como o desvio, uma qualidade objetiva, ontológica, de comportamentos e
de indivíduos. Esta concepção é defendida pela criminologia tradicional, a qual influenciou toda
a estruturação do sistema penal no Brasil e, em consequência, o sistema punitivo para a infância
e a juventude (BARATTA, 2002, p. 117-118).
Voltando ao que prescreve o ECA acerca das medidas socioeducativas, à medida que se
conhece as determinações legais, torna-se fácil constatar quais foram as influências
determinantes dessa legislação que se auto denomina protetiva dos direitos da infância e da
juventude. Assim, são consideradas medidas socioeducativas não restritivas de liberdade (art.
112, incisos de I a IV11:
11

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as
seguintes medidas:
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a) Advertência - consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
(BRASIL, 1990). A medida se configura pela leitura do ato cometido e o comprometimento de
que a situação não se repetirá. Esta medida se esgota em si mesma e dispensa qualquer
acompanhamento posterior, o que reforça o caráter de responsabilização, estritamente
individual, pelo ato (ISHIDA, 2015, p. 294).
b) Obrigação de Reparar o Dano - Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais,
a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima (BRASIL, 1990).
Esta medida, assim como a advertência, já era prevista no código de menores de 1927 (Melo de
Matos) e de 1979. “A obrigação de reparar o dano, como medida socioeducativa, deve ser
suficiente para despertar no adolescente o senso de responsabilidade social e econômica em
face do bem alheio” (ISHIDA, 2015, p. 295). Nota-se, conforme interpretação do jurista aqui
assinalado, o reforço à ideia da responsabilização em caráter estritamente individual pelo ato
cometido, bem como a característica, já apontada, da naturalização do crime e da sua
consequência, a punição. Ou seja, naturaliza-se que crianças e adolescentes são potenciais
ofensores da esfera patrimonial alheia, o que gera tanto a criação da figura típica do ato
infracional como também a medida punitiva que deve ser determinada caso ele aconteça no
plano da realidade. Trata-se da velha política perpetrada pela criminologia tradicional de
etiquetamento dos comportamentos (BARATTA, 2002).
c) Prestação de Serviços à Comunidade - consiste na realização de tarefas não remuneradas de
interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários
ou governamentais (BRASIL, 1990). Esta medida está inscrita num caráter sancionatório que
não deixa de colocar apenas nos ombros dos adolescentes a responsabilidade pelo ato cometido.
Frisa-se que os serviços prestados não serão acompanhados por qualquer equipe pedagógica,
apenas serão supervisionados pela instituição que receberá o jovem para o trabalho.
d) Liberdade Assistida - A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida
mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente (BRASIL, 1990). É
o comparecimento periódico do adolescente a um posto determinado onde se procederá à
entrevista com o setor técnico. Tal acompanhamento deverá incluir a promoção social do

I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
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adolescente e da sua família, o aproveitamento escolar etc. No plano ideal, esta medida, por
valorizar a permanência do adolescente em meio aberto e fortalecer os vínculos familiares e
comunitários, deveria ser a principal política para adolescentes alcançados pelo sistema
punitivo juvenil. Ocorre que, conforme aponta Silva (2014), na Bahia, esse tipo de atendimento
é oferecido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, os quais,
atualmente, contam com um número reduzido de profissionais habilitados (psicólogos,
assistentes sociais e advogados), estes que não conseguem dar conta da demanda que abarca
não só o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida, mas também qualquer
caso que envolva abandono, maus-tratos físicos, psíquicos, situação de rua, trabalho infantil e
etc.
Medidas socioeducativas privativas de liberdade:
a) Semi-liberdade - O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como
forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas,
independentemente de autorização judicial (BRASIL, 1990). Nesta medida, conforme aponta
Digiácomo (2017, p. 208), “não há qualquer obrigatoriedade de o adolescente ao qual foi
originalmente aplicada a medida socioeducativa de internação passe primeiro pela
semiliberdade antes de ganhar o meio aberto”. Ou seja, trata-se de uma medida autônoma, a
qual está inscrita no objetivo de cerceamento parcial da liberdade do adolescente.
b) Internação - Constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Será permitida
a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa
determinação judicial em contrário. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. Em
nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos (BRASIL, 1990).
A medida socioeducativa de internação, conforme preceituam as legislações da infância
e da juventude, é a mais gravosa por permitir a internação compulsória de adolescentes a partir
dos 12 anos de idade, em instituições ditas socioeducativas.
As privações às quais os jovens encarcerados são submetidos extrapolam
muito a liberdade de circulação, foco da punição. Na verdade, por mais que os
documentos legais e os gestores do sistema socioeducativo defendam que suas
práticas também buscam garantir a efetivação de direitos sociais, estes jovens,
ao terem seus espaços de sociabilidades restritos, são submetidos a diversas
restrições e privações prejudiciais à sua formação no âmbito escolar,
profissional, familiar, afetivo e sexual (VIEIRA, 2012. p. 129).
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A medida de internação será um dos recortes de análise deste trabalho, a qual constitui,
no Estado da Bahia, uma das principais políticas punitivas para os adolescentes. A medida é
aplicada através da organização administrativa promovida pelo Governo do Estado da Bahia, o
qual descentralizou a função administrativa de gerenciamento das medidas socioeducativas em
meio fechado para a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC), instituição
responsável pela aplicação da medida de internação na Bahia.
2.6 A trajetória de um sistema de punição da juventude no Estado da Bahia.

A política de segurança pública dos estados da federação brasileira derivou de um longo
caminho percorrido desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, pelo menos no que
se refere a uma política pensada a partir de um regime pós ditadura militar. A partir do ano de
1995, no âmbito do Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça, foi criada a Secretaria
de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, transformada, no ano de 1998, em
Secretaria de Segurança Pública. “Esta Secretaria nasceu com a perspectiva de trabalhar de
forma articulada com os estados da federação para a implementação da política nacional de
segurança pública” (FERNÁNDEZ e OLIVEIRA, 2014, p. 22).
Ainda em âmbito nacional, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988
e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, como já apontado, o sistema de tratamento
socioeducativo permanece impregnado pela política correcional repressiva e assistencialista dos
regimes de repressão. A pressão de movimentos sociais que defendem os direitos da infância e
da juventude, participando efetivamente dos debates em torno do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), da Secretaria Especial de Direitos
Humanos e outras instituições, promoveram o movimento que deu origem ao projeto de lei de
Execução das Medidas Socioeducativas, que seria criado para regulamentar a aplicação das
medidas socioeducativas em todo o território nacional. Este foi o pontapé inicial para a criação
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)12 (TEIXEIRA, 2006).
No âmbito do Estado da Bahia, conforme aponta Rodrigues (1998), a primeira
instituição de internação para adolescentes foi a Escola Profissional de Menores (EPM),
inaugurada em 1932 pelo então interventor Juracy Magalhães. Instalada no Bairro de Brotas,
na Capital Baiana, a EPM tinha o objetivo de promover educação profissional para “menores”,
12

Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução
das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.
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bem como disciplinar vários âmbitos da vida juvenil, principalmente o aspecto de saúde e
higiene pessoal. A EPM possuía uma prática voltada para o controle e disciplina dos jovens que
faziam parte do seu quadro, pois estava vinculada à Secretaria de Polícia e Segurança
(RODRIGUES, 1998, p. 49).
Além da Escola Profissional de Menores, Juracy Magalhães criou internatos
rurais e escolas profissionais, com regimes de internato gratuitos para menores
pobres nas cidades de Nazaré e Ilhéus. Em 1937, após a saída desse
interventor, e a posse de Fernando Dantas, Edson Tenório de Albuquerque,
diretor da Escola Profissional de Menores, foi designado a elaborar uma
proposta de transformação da EPM, para que essa se adequasse ao Código de
Menores. Em 1938, a EPM foi transformada no Instituto de Preservação e
Reforma (IPR). Direcionado, unicamente, aos menores do sexo masculino,
infratores e abandonados, o IPR sobreviveu por 23 anos, em meio a diversas
crises (CARRERA, 2005 apud SILVA, 2014).

Crianças e jovens foram submetidos aos regimes disciplinares das mais diversas
vertentes. A partir da década de 1940, na Bahia, começam a funcionar a Legião Brasileira de
Assistência (LBA), que era voltada para mães e crianças na primeira infância; o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI); o Serviço
Social do Comércio (SESC) e o Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC). Todas
essas instituições foram decisivas para a modulação da política de controle da juventude
iniciada desde o governo de Getúlio Vargas (SILVA, 2014, p. 60).
A Fundação de Assistência a Menores do Estado da Bahia (FAMEB) foi criada em 1976,
somente 12 anos após a criação da Fundação Nacional do Menor. O grande feito atribuído à
FAMEB foi a criação do Centro de Recepção e Triagem de Menores (CRT). “Em termos de
objetivo, competência e atuação, a FAMEB tinha o mesmo escopo das FEBEMS, mas
curiosamente o Estado da Bahia adotou um nome diferente” (ARRUDA, 2011, p. 82). As
instituições criadas pela FAMEB nada mais eram do que a replicação dos modelos nascidos
desde a era da situação irregular, pois cumpriam o objetivo de pôr em esquecimento a infância
pobre através de depósitos ou masmorras.
O período da situação irregular de crianças e adolescentes, efetivamente declarado, teve
o seu marco temporal, na Bahia, até a desestruturação da FAMEB. Tal acontecimento ocorreu
juntamente com os movimentos de redemocratização do país e criação do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Atendendo a tais mudanças, em 1992, a Secretaria de Atendimento ao Menor
do Estado da Bahia foi substituída pela Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC).
Após as referidas mudanças, como aconteceu em diversas partes do país, assim como na Bahia,
as instituições que atendiam aos “menores” em situação irregular passaram a ser unidade de
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execução de medida socioeducativa de internação. Neste momento, o CRT passou por pequenas
mudanças estruturais para se tornar a Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador
– CASE-SSA, unidade responsável, até os dias atuais, pela execução da medida socioeducativa
de internação da capital baiana (ARRUDA, 2011, p. 82-83).

2.7 Políticas de Segurança Pública: vidas juvenis perdidas na Bahia nos últimos oito anos.
Os números que serão apontados agora demonstram os níveis de violência decorrentes
de uma política sistematizada de segurança pública que é praticada em todo o território
nacional, assim como na Bahia. Ao observar os dados estatísticos existentes, é possível perceber
que, ao longo da história deste país e do Estado baiano, não houve significativas diminuições
dos índices de violência, mas, pelo contrário, apenas o aumento progressivo de tais números
(ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2018). Todo esse cenário, como dito, é fruto de uma política que
foi criada unicamente para punir os pobres (WACQUANT, 2003).
Como apontado anteriormente, e aqui cabe relembrar esses números para ilustrar a
situação da segurança pública no Brasil e na Bahia, conforme aponta o Atlas da Violência 2018,
segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS), em
2016 aconteceram 62.517 homicídios no Brasil. “Isso implica dizer que, pela primeira vez na
história, o país superou o patamar de trinta mortes por 100 mil habitantes (taxa igual a 30,3)”
(ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2018, p. 21):

Gráfico 01
Fonte: Atlas da violência 2018
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Como mencionado, o número de homicídios ainda é mais alarmante quando se utiliza o
recorte por gênero e faixa etária. O Atlas da Violência 2018 aponta que, em 2016, 56,5% dos
homicídios ocorreram entre a juventude masculina com idade entre 15 e 19 anos.

Tabela 01
Fonte: Atlas da Violência 2018

No cenário nacional, a Bahia figura entre os estados em que mais ocorreu o crescimento
da taxa de homicídio entre os anos de 2006 e 2016:

Tabela 02
Fonte: Atlas da violência 2018
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Tabela 03
Fonte: Atlas da violência 2018

Como se pode notar, dentre os estados da Federação brasileira, a Bahia lidera, no ano
de 2016, com o maior número de homicídios: 7.171 (sete mil cento e setenta e um).
No que se refere à política de policiamento ostensivo e militarizado, a instituição Polícia
Militar da Bahia contribui significativamente para o aumento dos números de homicídio.
Segundo dados também do Atlas da Violência 2018, a Bahia ocupa o terceiro lugar no ranking
dos estados que têm a polícia que mais mata. Só no ano de 2016 foram 457 mortes efetuadas
pela Polícia Militar da Bahia:
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Tabela 04
Fonte: Atlas da violência 2018

Os números aqui expostos apontam sob qual perspectiva esteve inscrita a política de
segurança pública efetivada no Brasil e, mais especificamente, na Bahia, por interesse deste
trabalho, durante os últimos oito anos, ou seja, justamente a partir dos governos de Jaques
Wagner e Rui Costa (PT).
O período apontado acima diz respeito ao recorte temporal pretendido para este trabalho,
na medida em que se torna possível a análise das políticas de socioeducação efetivadas no
período dito acima, bem como é possível analisar, como pano de fundo, as políticas de
segurança pública efetivadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores (PT) durante o período
apontado. Tais políticas reverberam diretamente no tratamento dos jovens que são alcançados
pelo sistema policialesco e repressor do Estado.
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O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, criado em
20 de agosto de 2007, no ano em que o ex-Presidente Lula se reelegeu, foi o pontapé inicial, na
Bahia, para a inspiração da política de segurança pública incialmente pensada pelo então
Governador do Estado, Jaques Wagner. Em linhas gerais, o PRONASCI foi composto por 94
ações, as quais envolviam a União, os Estados, os Municípios e as comunidades. Tais ações
estavam voltadas para uma política que pretendia se distanciar do modelo essencialmente
repressivo estabelecido no Brasil até então (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010).
Desse modo, na Bahia, no mesmo ano de 2007, no governo do petista Jaques Wagner,
foi implantado o Plano Estadual de Segurança Pública - 2008-2011 (PLANESP), plano que deu
origem ao programa Pacto pela Vida no ano de 2011. Tais perspectivas político-ideológicas
defendidas incialmente pela era do PT na Bahia, estavam interessadas, pelo menos no que tange
ao aparato ideológico, em promover uma mudança no que se pensava e se efetivava como
política de segurança pública na Bahia (CORDEIRO E DIAS, 2013). Porém, os anos que se
seguiram demonstram justamente o contrário, pois, conforme os números já apresentados
acima, no período aqui em referência, as taxas de violência, principalmente a violência
institucional gerada pelos aparelhos de segurança pública do Estado da Bahia, aumentaram
estrondosamente, o que evidencia não só a permanência, mas o crescente investimento, nos
governos de Jaques Wagner e Rui Costa, de uma política de segurança pública repressiva,
encarceradora e criminalizadora da pobreza.
Sobre a política contraditória de segurança pública encampada nos últimos anos, Costa
e Ramos (2010, p. 49) argumentam que:
Por outro lado, atendendo ao clamor da população que não suporta mais tanta
violência, o governo tem intensificado as ações policiais, o controle social e o
uso da força, materializados nas estatísticas de mortes em confrontos policiais,
constituindo um paradoxo acerca da garantia e proteção aos Direitos Humanos

Em pesquisa recente, feita em comunidades da cidade de Salvador-Ba, Costa e Ramos
(2010, p. 52) evidenciaram que “o racismo, o abuso de autoridade e a violência física contra
cidadãos são práticas recorrentes entre os policiais baianos”. A pesquisa demonstrou, através
das observações e entrevistas realizadas, que as ações policiais interferem no avanço da
democracia e fomentam a continuidade de uma cultura da violência, perspectivas que
corroboram para a criminalização dos sujeitos dessas comunidades (COSTA e RAMOS, 2010).
Os estudos de Azevedo e Cifali (2015) apontam a existência de um componente objetivo
e outro subjetivo no que se refere às questões de segurança pública. O componente objetivo, no
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Brasil e na Bahia, se traduz através dos dados que demonstram os números de homicídios,
conforme já expostos aqui. Já o componente subjetivo está relacionando com a sensação de
segurança da população. Os dois fatores estão relacionados, porém não se trata de uma relação
direta e imediata. “Ou seja, aumento de investimentos e de efetivos policiais não
necessariamente se traduz em baixas taxas de criminalidade e, por outro lado, a diminuição
dessas taxas também não se reflete, de forma imediata, na sensação de segurança da população”
(AZEVEDO e CIFALI, 2015, p. 108).
O Governo de Rui Costa (PT) na Bahia, nos últimos quatro anos, tem garantido o lugar
do que menos investiu em segurança pública no Brasil13. Além disso, o pouco investimento está
voltado para uma política que se distanciou completamente dos objetivos estabelecidos pela
implantação do PRONASCI. Conforme declaração do próprio Governador da Bahia, Rui Costa,
ao site Metro 1, em 07.02.2018, o mesmo (Rui Costa) afirma ser adepto de uma política de
endurecimento das penas e de maior investimento no aparato de repressão das polícias:
Sou defensor de mudar a lei de execução penal. Sou contra alguém que tira a
vida de outra pessoa ter regressão de pena. Mata o pai, a mãe e com 3 anos
está em liberdade provisória. Prende e solta. Não é possível. O criminoso que
foi pego com arma, assaltando, ele sai antes da delegacia que o policial. Sai
dando ‘adeusinho’ e o policial fica preenchendo requerimento e o cara sai
antes. Isso desestimula a ação policial14

Tal perspectiva pode estar atrelada à concepção do então Governador da Bahia de que
a Segurança Pública não é responsabilidade do Estado, mas da sociedade, inspirando-se em
supostos pilares de fé e de família, conforme declaração dada ao Jornal Tribuna da Bahia:
A sociedade está com um grande problema. Há a corrosão do tecido social,
está esgarçado. Acho que o primeiro grande passo para a gente resolver o
problema é se o conjunto da sociedade encarasse que não é um problema do
governo nem da sociedade, é um problema da sociedade, nosso. Eu tenho
falado muito de família e de fé, porque são dois pilares que ajudam a estruturar
qualquer sociedade15

As posturas expostas acima apontam qual o ideal da política de segurança pública
praticada no Estado da Bahia nos últimos 04 anos. Os dados apontados sobre o aumento do

13

http://www.politicalivre.com.br/2015/10/bahia-esta-entre-os-cinco-estados-que-menos-investiram-emseguranca-publica/
14
https://www.metro1.com.br/noticias/politica/49351,rui-cobra-leis-severas-bandido-sai-dando-adeusinho-dadelegacia.html
15
https://tvservidor.com.br/para-rui-costa-seguranca-nao-e-problema-do-estado-e-sim-da-sociedade/
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número de homicídios ao longo dos últimos dez anos dão pistas sobre como o governo anterior
também tratou a questão da segurança pública, ou seja, através de ações que não contiveram as
mortes prematuras, sobretudo da juventude negra.

Tabela 05
Fonte: Atlas da violência 2018

Toda essa “cortina” da política de segurança pública na Bahia, quando se abre, dá vistas
à política de socioeducação que é reflexo do sistema punitivo, como já exposto até aqui. Nos
últimos dez anos, a política voltada para os adolescentes a quem se atribui a prática de ato
infracional esteve entregue à Fundação da Criança e do Adolescente. Tal instituição tem
promovido a realização do binômio punição-educação com base nos princípios da chamada
socioeducação, a qual busca estabelecer, conforme já apontado, a responsabilização
estritamente individual pelo ato cometido (FUNDAC, 2014).
Importante destacar que o policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar da Bahia
recai também sobre as práticas de adolescentes. Quando existem notícias de atos infracionais
praticados por adolescentes, o tratamento direcionado para esses sujeitos se dará nos mesmos
moldes em que ocorre o tratamento de adultos, com diferença apenas das instituições de
encaminhamento. Ou seja, quando a polícia apreende um adolescente, este será encaminhado
para uma delegacia especializada (Delegacia do Adolescente Infrator – DAI) e, após a lavratura
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dos procedimentos, será encaminhado ao Atendimento Integrado que envolve o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o Juiz da infância e da juventude.
Os pilares do atendimento socioeducativo da FUNDAC são os seguintes: a) Educação
Formal; b) Arte Educação; c) Educação Profissional; d) Esporte, Cultura e Lazer; e) Saúde
Integral e f) Segurança. Todos com perspectiva de desenvolvimento em ambiente fechado e
formalmente administrado quando do cumprimento da medida socioeducativa de internação.
(FUNDAC, 2014) Tendo em vista as limitações estabelecidas pelo recorte que eu proponho
para este trabalho, as análises se darão apenas no que se refere às ações de arte-educação,
consideradas essenciais no dito processo socioeducativo dos internos.
A análise sobre a trajetória do tratamento direcionado à infância e à juventude neste
país, sobretudo a juventude economicamente e socialmente vulnerável, foi essencial para a
compreensão dos processos de incriminação desse grupo ao logo da história, processo este que
subsiste até hoje em diversos aspectos, mesmo que travestido por nomenclaturas politicamente
corretas (VIEIRA, 20120). A falta de efetivação dos direitos e garantias previstos tanto na
Constituição Federal, quanto no ECA, reverbera nos altos índices de mortalidade dessa
população, como demonstrado até aqui. No mesmo sentido, as políticas de segurança pública
que são efetivadas pelo governo do Estado têm total relação com os números dramáticos aqui
apresentados, o que me força a analisar, sob uma perspectiva que pretende compreender as
percepções dos adolescentes, como o processo socioeducativo é absorvido por esses sujeitos.
Tendo em vista a magnitude das questões apresentadas, elejo as ações de arte-educação,
pensadas e efetivadas pelo atual Governo do Estado da Bahia, por meio da FUNDAC, para
compor a categoria principal de análise.
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3. CAPÍTULO II - UMA HISTÓRIA DE PUNIÇÃO ATRELADA AO SOCIOEDUCAR
ATRAVÉS DA ARTE E DA CULTURA: LIMITES E (IM)POSSIBILIDADES.

3.1 Quem é desviante?

As estatísticas que referenciam as taxas de criminalidade juvenil não dão conta de
revelar a informação principal sobre esta questão social, não explicam o real contexto da
vivência dita infracional, mesmo porque não se propõem a tal intento. Cabe, então, às análises
mais profundas quebrar o paradigma da responsabilização pessoal e estritamente individual do
sujeito alcançado pelo direito penal e, nesse sentido, é principalmente desta questão que este
capítulo vai se ocupar.
A juventude que é enquadrada como “operante do desvio” faz parte de uma estrutura
social que define quem é desviante. Tal estrutura é legitimada pelas relações de poder que são
exercidas através dos discursos de verdade estabelecidos e replicados nas relações sociais. A
verdade produzida pelo poder necessita da replicação por meio das relações entre os indivíduos,
o que a torna legítima e, dessa forma, hegemonicamente instituída e institucionalmente imposta
(FOUCAULT, 2005).
O exemplo emblemático do mecanismo apontado por Foucault, o qual perpassa toda a
análise deste trabalho, é o estigma que carrega, principalmente, o jovem negro, pobre e
periférico. É o estereótipo do desvio que, construído sócio-historicamente, vai influenciar toda
a construção do imaginário social acerca do adolescente que estará em conflito com a lei e, uma
vez inserido numa dinâmica de rede de criminalidade, poderá assumir os contornos do que
esperam que ele seja - um sujeito produto do desvio arquitetado e criado por discursos ditos
verdadeiros e amplamente embasados nas regras de direito institucionalmente legitimadas.
A introdução feita até aqui servirá para direcionar a epistemologia em que inscrevo este
trabalho. É dizer, amparando-me na sociologia do desvio (BECKER, 2008), enquadro a
construção social do sujeito que carrega o estigma do desvio na perspectiva interacionista,
conforme sinaliza Lima (2001, p. 192):
Para os interacionistas, a moralidade de uma sociedade é socialmente
construída; ela é relativa aos atores, ao contexto social e a um dado momento
histórico. Se essa moralidade não nasce por si, é preciso que haja os
“construtores”. Dessa maneira, a moralidade pode ser definida pelas pessoas
cujas reivindicações são baseadas em seus próprios interesses, valores e visão
de mundo.
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Assim, sendo o desvio uma construção baseada numa definição social, os interacionistas
se prestam a pensar as razões que levam certos grupos sociais a definirem determinados
comportamentos como desviantes, bem como as consequências que esse movimento de
rotulação acarreta nos sujeitos rotulados.
Durand & Weil (1990, p. 171) organizam o pensamento de Becker, na perspectiva
interacionista, da seguinte forma: “o desvio não é simplesmente o fato objetivo de não se
conformar com as normas (interpretação funcionalista) mas a consequência de um rótulo colado
nas costas do desviante pelos que o descobrem e o tratam”. Desse modo, a estrutura do poder
de punir, após etiquetar os comportamentos como desviantes, se utilizará de métodos de
controle para afirmar quem é outsider. Todo esse engendramento culmina no estabelecimento
da institucionalização compulsória desses sujeitos para “tratá-los” e, efetivamente, enquadrálos como desviantes (BECKER, 2008).
Aponto que a principal preocupação neste momento, no que diz respeito à definição da
categoria do desvio, não está em assumir o discurso institucional de que existem sujeitos
desviantes, muito menos apresentar os motivos pelos quais tais sujeitos levam uma vida
supostamente não conforme, mas, unicamente, entender o mecanismo de funcionamento dos
“empreendedores de moral” (BECKER, 2008), que constroem todo o aparato de um discurso
de verdade apto a legitimar qualquer movimento de dominação sobre os corpos supostamente
subalternizados. Tal empreendimento, como se verá a seguir, somente será possível remetendo
o leitor a uma digressão histórica criadora da economia do poder de punir.
3.2 A historicidade da economia do poder de punir.

No século XVII, a ideia sobre o cometimento de crimes se ligava precipuamente à lógica
de insurreição, choque de forças ou mesmo revolta contra o soberano. Nesse sentido, quando
se tratava sobre punição, não se falava acerca de reparação dos danos, muito menos sobre a
reivindicação dos direitos ou dos interesses fundamentais da sociedade. A punição estava ligada
a um interesse único e primeiro, qual seja, a vingança do soberano sobre aquele que se insurgiu.
Portanto, o castigo que era a verdadeira punição (revanche) do soberano vinha acompanhado
de um plus, que se estabelecia no caráter aterrorizante da expiação do crime e, nesse momento,
se instituíam os rituais de atrocidade que marcaram as cenas de punição neste século
(FOUCAULT, 2010, p. 70).
Até o fim do século XVII ninguém nunca se interrogou sobre a natureza do criminoso.
Neste momento histórico, o que se pretendia, quando do tratamento da questão da punição, era

60

apenas a exibição de um poder de punir irrestrito e ilimitado perpetrado pelo soberano. A partir
do século XVIII, aponta Foucault (2010, p. 73), há uma mudança no exercício do poder de
punir, este agora se volta não mais sobre o suplício, mas especificamente sobre a natureza do
criminoso. Há aqui a criação de uma nova economia dos mecanismos de poder:
O século XVIII encontrou certo número de meios ou, em todo caso, encontrou
o princípio segundo o qual o poder – em vez de se exercer de uma maneira
ritual, cerimonial, descontínua, como era o caso tanto do poder do feudalismo,
como ainda da grande monarquia absoluta – tornou-se contínuo. Isso quer
dizer que ele não se exerceu mais através do rito, mas através dos mecanismos
permanentes de vigilância e controle (FOUCAULT, 2010, p. 74).

Esse mecanismo de poder pode ser exercido sem a existência de lacunas e penetrar todo
o corpo social. Assim, no fim do século XVIII surge um poder de punir que se estabelece por
uma rede de vigilância imensamente densa, a qual paira por todo o tecido social, razão porque
o crime não poderá mais escapar. Desse modo, todo o comportamento enquadrado como “não
conforme” estará sob um regime disciplinar ininterrupto, abraçado por um aparelho
policialesco, de constante vigilância e punição.
A nova economia do poder de punir, inaugurada no século XVIII, vai trazer outra
concepção sobre o crime, mas, principalmente, sobre o criminoso: “o crime tem uma natureza
e o criminoso é um ser natural caracterizado, no próprio nível da sua natureza, por sua
criminalidade” (Foucault, 2010, p. 76). Esta concepção, que se inicia no fim do século XVIII
vai, na constância das décadas que se seguem, servir de base para o desenvolvimento dos
estudos de criminologia pelo viés racista. Tais concepções, como se verá ao longo deste
trabalho, sempre influenciaram e, ainda que sob uma lógica velada, continuam a influenciar o
direito penal.
Essa nova tecnologia de poder, além de distribuir por todo o tecido social a capacidade
de vigilância e reconhecimento sobre quem é criminoso, vai elaborar um novo tipo de pena,
esta que não mais estará ligada à ideia do suplício, mas, sobretudo, voltada para uma concepção
do que seria necessário à punição daquele determinado crime. Trata-se da medida certa para
estabelecer uma lógica satisfatória que, do tamanho orquestrado, servirá como estratégia de
controle. Assim, na medida em que os mecanismos de punição são aperfeiçoados, surgem as
concepções que englobam todos os “RES” (ressocialização, reintegração, reinserção etc.),
sendo que esta nova modelagem de punição está diretamente ligada à teorização sobre o
tratamento socioeducativo com a privação da liberdade (BARATTA, 2002).

61

É preciso afirmar, como esclarece Foucault (2005), mais uma vez, que o exercício do
poder se exerce em rede, porém não há uma distribuição democrática desse poder, situação que
gera a sujeição de certos grupos em face de outros. A sujeição imposta pelos grupos detentores
de poder frente a outros que não são detentores do mesmo poder, está relacionada, em grande
medida, ao interesse do primeiro em dominar a tecnologia de exercício do poder de sujeição.
Nas palavras de Foucault:
A burguesia não dá a menor importância aos delinquentes, à punição ou à
reinserção deles, que não têm economicamente muito interesse. Em
compensação, do conjunto dos mecanismos pelos quais o delinquente é
controlado, seguido, punido, reformado, resulta, para a burguesia, um
interesse que funciona no interior do sistema econômico-político geral
(FOUCAULT, 2005, p. 29).

Portanto, o que se viu a partir do final do século XVIII, no que se refere a uma
construção de uma política geral do tratamento dos comportamentos ditos desviantes é, na
verdade, simplesmente o interesse no exercício do poder, desenvolvido em rede e que veio
sendo executado pela maior parte da sociedade a partir do interesse de certos grupos
dominantes.
A sociedade disciplinar ou os meios de confinamento em espaços fechados, amplamente
analisados por Foucault, entram em crise generalizada e vão dar lugar, no século XIX, conforme
as análises de Deleuze (2008), a uma sociedade de controle. Este novo método de exercício do
poder é um refinamento da disciplina que acaba por dar origem a uma sociedade de controle.
O investimento produtivo na sociedade de controle deslocou-se para a extração do fluxo
de inteligência de cada um. O trabalho intelectual tomou o lugar do trabalho realizado pela
mecânica do corpo, tudo isso realizado por uma simbiose entre máquina e corpo em que as
produções passaram a ser articuladas pela criação e recriação de programas eletrônicos. O
controle, diferente da disciplina, não dirige seu objetivo apenas à produção de indivíduos úteis
e dóceis, cujo aprisionamento é a finalidade principal. Mais que isso, o investimento em penas
alternativas e liberdades assistidas, ou mesmo num plano de socioeducação em semiliberdade,
passam a compor um mecanismo de punição que vai além dos muros das instituições fechadas.
Esta sociedade, então, opera através do monitoramento ininterrupto, pela comunicação
instantânea, pelo controle extra muros, que não exclui o aprisionamento, mas acrescenta-se a
ele (SALLES, 2011).

Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma
modulação, como uma moldagem auto-deformante que mudasse
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continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem
de um ponto a outro (DELEUZE, 2008, p. 221).

As sociedades da disciplina, geridas por instituições fechadas (família, escola, hospitais
e prisão) por onde passam quase todos os seres humanos ao longo da vida, não irão suportar a
capacidade de multiplicidade e diversidade humana. A crise da disciplina ocorre justamente aí,
por existirem “pontos cegos”, ou seja, ela (a disciplina) aprisiona forças, mas não os fluxos;
prende corpos, mas não ideias. Desse modo, a sociedade da disciplina terá sua decadência
porque não consegue dar conta da multiplicidade do pensamento humano. Os movimentos
sociais após a segunda guerra mundial ratificam isso. Portanto, para retomada do controle houve
uma aceleração da reorganização da estrutura de poder, e o que se deve capturar agora é o desejo
(LAURO, 2017).
É juntamente com essa nova dinâmica de poder trazida pela sociedade de controle que
os movimentos pós 1988 no Brasil passam a criar novas táticas de controle para aqueles que
devem ser alcançados pelo direito penal, principalmente os adolescentes. São elaboradas, nesse
sentido, novas “doutrinas”, novas nomenclaturas – o adolescente não é mais “infrator”, mas
está em “conflito com a lei” – para dar conta de uma diversidade de atores que deverão ser
controlados por inúmeros instrumentos ditos democráticos.
Neste ponto, as instituições socioeducativas trazem uma nova associação para o poder
de punir. Não basta aprisionar, mas deve-se criar métodos para que se desperte no jovem um
senso de responsabilização pelos seus atos. Há uma absurda ideia de verdade na afirmação de
que, quando se trata de adolescentes alcançados pelo direito penal, a suposta ressignificação de
vida desses sujeitos se torna responsabilidade inteiramente pessoal dos próprios indivíduos.
Essa compreensão faz parte de um sistema de verdade institucional (FERNANDES E MANSO,
2017), que por sua vez está contida nessa nova sociedade de controle descrita por Deleuze, que
é propagado pelas políticas de tratamento socioeducativo e absorvida pelas práticas
institucionais, como é o caso das Comunidades de Atendimento Socioeducativo espalhadas
pelo país.
Utilizando o exemplo da política de socioeducação estabelecida na cidade de Salvador
(FUNDAC, 2014) e influenciada pelos preceitos contidos na Lei do Sistema de Atendimento
Socioeducativo – SINASE, observo que existe o claro objetivo de se criar um senso
compulsório de auto responsabilização do adolescente, conforme se pode observar no texto da
própria lei:
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§ 2o Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as
quais têm por objetivos:
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; (BRASIL,
2012).

Essa política que é gerada a partir das instâncias de um Estado penal/repressivo, que
pretende a todo tempo refinar os métodos da disciplina, não dialoga com as perspectivas de
uma real pedagogia da conscientização (FREIRE, 1979), pois não há qualquer compromisso
em evidenciar para os jovens destinatários do sistema a existência de uma grande teia que os
explora nos mais diversos sentidos das suas vidas, sejam as suas capacidades laborais,
intelectuais, criativas e/ou econômicas. Tal rede se constitui a partir de contribuições de vários
setores da sociedade, os quais merecem uma análise mais detida neste trabalho, como se verá a
seguir.
3.3 Uma estrutura escravagista: cooptação de soldados para o crime.

Nas sociedades em que existe o enquadramento de adolescentes como infratores, há uma
parte significativa do funcionamento social que não é exposta e posta no debate público quando
se trata do tema. Os grandes veículos de comunicação sempre noticiam, pela forma mais
sensacionalista, o envolvimento de adolescentes com os crimes de tráfico de drogas e seus
derivados. Tais veículos nada mais fazem do que fortalecer no imaginário social a ideia sobre
o que já apresentei aqui acerca da delimitação de quem é inimigo da sociedade, ou seja, quem
possui o desvio como estigma.
Ocorre que boa parte da história não é contada por esse tipo de mídia. Existe uma
arquitetura social criada e que está em pleno funcionamento. Entendo que tal contexto
corresponde a um éthos social impregnado no contexto de países como o Brasil, onde existe
uma estrutura que contribui para a sustentação do crime organizado, por exemplo, mas quando
se trata de contextualizar a formação de tal estrutura, vários agentes importantes são
invisibilizados, sobrando apenas os garotos com fuzis nas mãos, sendo estes abocanhados pela
espetacularização midiática.
Me proponho, neste momento, a pensar um pouco sobre essa estrutura não falada, que
se insere numa lógica de mercado, pois como está inserido no sistema capitalista, o lucro que
advém dessas relações é o principal objetivo que mantém o sistema. Como aponta Misse (2007),
a existência do mercado de troca de mercadorias passa por um filtro que contém as autorizantes
da moralidade e da legalidade. O mercado, por si só, funciona como rede que produz lucros
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através da comercialização de mercadorias. Num dado momento, as mercadorias que são
comercializadas passam por um crivo de moralidade e legalidade, o qual determina o
sentimento de tolerância da sociedade quanto àquela determinada prática comercial.
As mercadorias consideradas ilícitas, quando passadas pelo crivo dito acima, estarão
inseridas no que se chama de “mercado ilegal” (MISSE, 2007, p. 140). Para compreender o que
aponto até aqui é preciso analisar como as instituições, os grupos sociais e os diversos setores
da sociedade separam e distinguem – tanto na lógica da legislação como também fora dela – o
que pode e o que não pode ser tolerado numa relação de troca.
A partir da análise proposta acima, é possível chegar à compreensão da seara onde se
insere a primeira questão acerca do sistema de cooptação de jovens para o crime, o qual
evidencio como a grande estrutura que instrui a vida dos adolescentes que são alcançados pelo
direito penal juvenil. Afirmo a existência de uma rede composta por diversos setores da
sociedade que tem como um dos seus objetivos cooptar adolescentes para servirem como mão
de obra para todo o complexo do que se chama de crime organizado (MISSE, 2007) e
(ZALUAR, 2014).
A afirmação de que os adolescentes inseridos no contexto de pobreza, quando cometem
atos infracionais o fazem simplesmente porque querem consumir, por estarem imersos numa
realidade “marginal”, tendo como meio para sobreviver apenas a prática de crimes, se constitui
como uma análise distorcida da realidade. Como afirma Santos (2013, p. 36) “Os pobres não
são socialmente marginais, e sim rejeitados; não são economicamente marginais, e sim
explorados; não são politicamente marginais e sim reprimidos”.
É sobre o aspecto da exploração, à qual se refere Milton Santos, que se evidencia o
funcionamento da lógica de vivência dos adolescentes que cometem atos infracionais. Esses
jovens nascem em contextos completamente adversos e precisam adolescer através dessas
referências que se constituem a partir de diversas exiguidades, como a falta de saneamento
básico no local de suas residências, ausência de recursos financeiros para suprir as necessidades
básicas, fome e até mesmo falta de afeto.
Ao iniciarem a descoberta do mundo, e isso acontece cada vez mais cedo para esses
sujeitos, serão apresentados aos meios existentes e à curta distância não só para autosubsistência, mas, sobretudo, para gerar significado sobre suas vidas. O capital simbólico
(BOURDIEU, 1989) prepondera sobre qualquer outro, pois é preciso ter uma ou algumas
identidades, e a formação a partir do crime também proporciona isso. Dito de outra forma, há
um lugar onde se constrói um sentimento de pertencimento que também é o lugar onde o sujeito
vai produzir as suas subjetivações (VON LAMPE, 2008).
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O crime organizado - expressão que será conceituada e problematizada a seguir - e as
redes de mercado informal/ilegal entendem que os jovens que adolescem em ambiente adverso
(ÁSPERA, 2007) são mão de obra em potencial. Por essa razão proporcionam todas as
possibilidades e facilidades para a entrada desses sujeitos no contexto do crime.
Venho afirmando que existe uma grande parte da história sobre o fenômeno da
criminalidade juvenil que não é contada. A primeira parte dessa história já tive oportunidade de
descrever com a ajuda dos estudos de Foucault (2005 e 2010), Becker (2008), Durand & Weil
(1990) e outros, no que se refere à construção do poder de punir e sobre quem é escolhido para
ser destinatário dessa punição. A segunda parte não revelada diz respeito ao aglomerado de
articulações, as quais o reducionismo dos veículos de comunicação denomina de “crime
organizado” ou “organizações criminosas”.
Segundo a Organização das Nações Unidas (2002), a expressão crime organizado pode
referenciar pelo menos três planos de análise: o grupo criminoso, o cluster regional e o mercado
ilegal. No primeiro se situam as unidades, ou seja, as organizações criminosas específicas, com
seus membros específicos; os clusters são os recortes territorializados das associações ou
agrupamentos de organizações criminosas, que interagem continuamente em virtude das suas
localizações geográficas; já no terceiro nível estão presentes as dinâmicas no mercado ilegal,
com seus demandantes e ofertantes onde quer que estejam.
Estabelecido um norte conceitual acerca da cadeia de significação em torno da
expressão crime organizado, entendo necessário, agora, definir sob qual perspectiva o presente
trabalho vai enveredar quando tratar sobre organizações criminosas. Chamo a atenção para o
caráter de interseção dos conceitos, pois quando se trata de crime organizado na perspectiva da
cooptação de jovens, a realidade que se mostra envolve tanto os grupos criminosos, como
também o mercado ilegal que dá sustentáculo a todo funcionamento do sistema.
Também é preciso desmontar a noção de que as organizações criminosas são
agrupamentos tomados por certos setores da sociedade onde o estigma do desvio está presente.
Quero dizer, as organizações criminosas não possuem colaborações apenas daqueles a quem se
atribui o título de “criminoso”. Afirmar isso seria assumir o discurso de etiquetamento dos
comportamentos. Conforme apontam Borba e Cepik (2011, p. 375):
Em paralelo, o crime organizado possui uma relação profunda, ambígua e
oportunista com as classes dominantes, nas esferas pública e privada. O
desenvolvimento da atividade criminosa irresistivelmente constrói interfaces
entre o lícito e o ilícito, combinando as capacidades de corromper, coagir e
seduzir (fraude, força e fidelidade) para ampliar a rede social do crime
organizado para além do grupo de indivíduos diretamente engajados em suas
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atividades finalísticas. A necessidade de lavar a receita ilegal gera, por si só,
outra necessidade de se criar negócios legais, que, por sua vez, se reproduzem
por conta própria e servem de referência para outras atividades ilícitas. Para
manter esses estabelecimentos resguardados da fiscalização do Estado,
transborda-se parte do excedente para o sistema de justiça criminal, que, além
de conivência, pode proporcionar um canal privilegiado para obtenção ilegal
de mercadorias e serviços.

Desse modo, muito além do estereótipo criminoso, existe uma enorme dinâmica de
atividades que se situa na interseção entre o que é considerado legal e o que é considerado
ilegal, entre o oculto e o revelado, entre o público e o privado. É exatamente nessa zona cinzenta
que as organizações criminosas incorporam partes da elite política e econômica, ou, (por que
não?), a elite política e econômica incorpora parcialmente o crime organizado (BORBA E
CEPIK, 2011).
Essa discussão apontada acima traz de volta o que Foucault (2010) denuncia sobre como
os estudos em criminologia passaram a prestar atenção não mais no crime em seu aspecto
abstrato, mas sim na figura do criminoso e como se poderia construir uma noção prévia da
figura desse criminoso, empreitada que serve até hoje para encobrir os participantes que,
verdadeiramente, dão causa às ações ditas criminosas.
Para aprofundar a discussão em relação a essa estreita simbiose entre crime organizado
e as esferas “lícitas” da sociedade, Tokatlián (1999, p.169) revela o aspecto ambivalente dessa
relação quando afirma que a sociedade pode ser, ao mesmo tempo, vítima de suas
demonstrações violentas e beneficiária dos bens e serviços que provê. Como exemplo, cita o
processo em que os fluxos monetários são perseguidos pelo governo (lavagem de capitais), mas
garantem, ao mesmo tempo, demasiados valores que contribuem para o desenvolvimento
econômico do Estado. Do mesmo modo, apontam Borba e Cepik (2011, p. 386): “A relação das
organizações criminosas com o mundo lícito, portanto, não seria de tipo predatória e sim
parasitária, ou seja, o crime organizado não atua no sentido de dominar ou destruir a estrutura
social, mas sim de aproveitar-se dela”.
Todo esse desenho que caracteriza o crime organizado, na perspectiva do que se adota
neste trabalho, serve para pensar sobre a função que desempenha o jovem cooptado por essa
grande estrutura. Além de desempenharem papeis de funcionalidades muito práticas, como
carregar fuzis, chefiar pequenas bocas, fazer girar o comércio de drogas em pequena escala no
entorno de onde moram, ou mesmo serem soldados das facções, esses jovens carregam uma
função extremamente importante: simbolicamente são a grande ameaça à sociedade de bem
(ZALUAR, 2004).
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Esse componente simbólico é a chave para que toda a estrutura permaneça como está.
É a partir desse componente que a grande mídia alimenta o imaginário social sobre a
caracterização do inimigo, fazendo com que as políticas públicas repressivas sejam desenhadas
especificamente para esta ameaça que põe medo na população, sendo sinônimo de segurança
pública a guerra direcionada à pobreza.
O que se torna extremamente importante nesse momento é delimitar a atuação dos
adolescentes que cometem atos infracionais. Esses jovens estão inseridos, como já
fundamentado, em redes, ou seja, uma estrutura social de exploração dos seus corpos, estrutura
essa que provê todos os aspectos de significações necessários à formação indentitária dos seus
destinatários. Como afirma Misse (2007, p. 144), o conjunto dessas redes que interligam
mercados ilegais e legais, formais e informais e a exploração de mercadorias políticas, não estão
inseridas em contornos obrigatoriamente espaciais ou comunitários, muito menos constituem
“setores”, mas, sim, percorrem complexamente todo o conjunto do tecido social, político e
econômico. Assim, não há, realmente, comportamento ou estado marginal, mas uma
criminalidade pulverizada. No entanto, há sim, uma escolha política que territorializa certos
setores geograficamente como de criminalidade, o que gera, além da estigmatização desses
lugares, a construção de novas redes de sociabilidade emergidas a partir das relações de poder
que constituem esses territórios.
Cunha (2002) explica que a partir dos anos 1990 o tráfico de drogas sofreu um forte
endurecimento das penas no Brasil. Assim, juntamente com essa ofensiva estatal, os bairros
onde se desenvolvem o comércio de drogas a varejo passaram a ser alvo de uma ofensiva
constante por meio do sistema policialesco repressor do Estado. Tais investidas passaram a ter
caráter coletivo, o que resultava nas detenções e condenações de qualquer morador de
determinada comunidade, pois a busca pela individualização dos delitos não é prioridade.
Essa grande estrutura que envolve não só o tráfico de drogas, mas o crime organizado
como um todo (tráfico de armas, contrabando de mercadorias roubadas e etc.) e o próprio
Estado, na medida da sua ação e omissão, será, então, a grande responsável pela cooptação dos
garotos para serem trabalhadores desse sistema. Porém, nem sempre foi assim. As estatísticas
judiciárias apontam uma extraordinária mudança de padrão das infrações praticadas por
adolescentes a partir dos anos 1970. Há uma notória evolução que parte dos crimes patrimoniais
e chega até a prática do tráfico de drogas, onde a partir do final dos anos 1990 domina todos os
cenários e vem se mantendo até hoje. Assim, o cenário dos atos infracionais segue a lógica do
recrutamento de adolescentes que se relacionam principalmente com o comércio ilegal de
drogas (MISSE, 2007).
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Toda essa conjuntura que apresenta o cenário do que se enquadra como criminalidade
juvenil está muito associada às análises de Moura (2004) sobre um novo tipo de guerra não
declarada. Da mesma forma que se apresenta o crime organizado, existe uma investida Estatal
que, na perspectiva da ambivalência (TOKATLIÁN,1999), criminaliza e reprime a
comercialização de drogas. Todo esse movimento gera um ambiente de terror nas cidades onde
o fenômeno acontece, o qual Moura (2004, p. 05 e 06) define como um novo tipo de guerra:
Não se trata de conflitos territoriais ou por recursos que opõem grupos
beligerantes que disputam ao estado o monopólio do uso da força, mas sim
concentrações de grande intensidade de violência em territórios muito
limitados, ou micro territórios (bairros, comunidades urbanas, zonas
suburbanas), dentro de um contexto nacional de paz aparente
institucionalizada e formal. São conflitos que têm uma vocação de poder, mas
de um poder paralelo, que não pretende substituir-se ao poder estatal.

O recrutamento dos jovens ao tráfico, seguido da vivência desses indivíduos nessa
lógica, possibilita o crescimento em um ambiente completamente violento e adverso. Entrar
para o tráfico significa estar diretamente ligado a um novo tipo de guerra, onde a violência é
silenciada, as vítimas são subnotificadas e o número de vidas que importam cada vez mais se
esvai juntamente com a quantidade de sengue que é derramada.
O Brasil é um dos países onde esse tipo de conflito é mais expressivo, é um típico país
onde não existe guerra formal declarada, e vive um contexto de paz declarada. As novas guerras
surgiram nos anos 80 e 90 resultado da combinação de vários fatores: os grandes níveis de
desigualdade social, um elevado índice de desemprego, o acelerado crescimento das metrópoles
e regiões metropolitanas, as escassas e frágeis infraestruturas urbanas básicas, a disponibilidade
frequente de armas ligeiras e drogas, a presença frequente do crime organizado, a cultura da
violência permanente encabeçada pela relação entre Estado e crime organizado e o baixo nível
das políticas de segurança pública (MOURA, 2004, p. 06).
O conflito gerado através de uma política de Estado de guerra às drogas acaba por
desencadear o enclausuramento de jovens a partir dos 12 anos de idade. Conforme aponta o
Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Bahia (2015, p. 48), no ano de 2014,
somente na cidade de Salvador, 402 adolescentes foram apreendidos em virtude da prática do
ato infracional análogo ao de tráfico de drogas, sendo os demais atos infracionais, quando
investigadas as suas reais causas, também relacionados com o tráfico de substâncias
entorpecentes. Ao serem apreendidos, o destino desses indivíduos será o processamento e
julgamento pelo sistema de justiça juvenil e, na maioria dos casos, serão internados nas
chamadas Comunidades de Atendimento Socioeducativo.
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Evidencio que existe uma estrutura historicamente construída que determina sobre quem
recairá o estigma do desvio (FOUCAULT, 2010) e (BECKER 2008). Após a política de
etiquetamento realizada, não será difícil para adolescentes que estão em estado de
vulnerabilidade serem cooptados por redes que proporcionam um meio de subsistência possível
para esses indivíduos. Uma vez formado esse ciclo, a história se repetirá dia a pós dia, quando
novos adolescentes serão inseridos nessa lógica de servidão, ocasionada pela total ausência de
um Estado que possa garantir outras possibilidades para a vida desses sujeitos.
3.4 Aprisionar e educar. Quem acredita nessa combinação?

Como mencionado, após serem pegos praticando algum tipo de ato infracional, os
jovens/adolescentes apreendidos serão, muito provavelmente, após instauração de processo de
apuração, direcionados às chamadas Comunidades de Atendimento Socioeducativo. Antes de
mais nada, é preciso deixar claro que este trabalho se filia à perspectiva defendida por um
conjunto normativo internacional16 que há muito tempo objetiva abolir o aprisionamento de
crianças e adolescentes como solução para problemas criados pelo sistema de justiça criminal.
Assim, é necessário deixar claro que crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento,
os quais têm (ou deveriam ter) o direito de serem educados em liberdade.
As prisões arquitetadas pela legislação (BRASIL, 1988, 1990 e 2012) após o período
dito democrático (pós 1988), chegam com uma proposta que tenta articular dois objetivos
extremamente antagônicos: punir e educar. Mais uma vez se confirma o intento de orquestrar a
chamada responsabilização pelos atos praticados em caráter estritamente individual. Para tanto,
são desenvolvidas, em meio a uma vida formalmente administrada, diversas atividades que se
propõem a atingir o objetivo da chamada socioeducação.
Sobre uma nova racionalidade que versa sobre os objetivos do enclausuramento, e que
nada tem a ver com a finalidade de mudar os indivíduos e suas condições de vida, Cunha (2014)
explica que os objetivos das instituições carcerárias se tornou apenas lidar com as pessoas do
jeito que elas são ou estão, bem como manter afastado o perigo que elas eventualmente
representam. Seria uma lógica de encarceramento já não baseada na transformação, mas na
defesa, “mais preocupada em avaliar, gerir e prevenir riscos do que em corrigir o
comportamento de ofensores” (CUNHA, 2014, p. 04 e 05).

16

Convenção Sobre os Direitos das Crianças (1989); Diretrizes das Nações Unidades Para a Prevenção da
Delinquência Juvenil – Diretrizes de Riad (1990); Regras Mínimas das Nações Unidas para Proteção dos Jovens
Privados de Liberdade (1990).
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Essa mesma racionalidade baseada na segurança e não mais puramente na disciplina foi
analisada por Foucault (2008) quando aponta a passagem de uma “sociedade disciplinar” para
uma “sociedade de segurança” baseada na gestão de riscos. Muito por isso, o novo modelo se
preocupa tão somente em afastar o que é considerado “o mal da sociedade”. Nesse sentido, as
Comunidades de Atendimento Socioeducativo, em qualquer grau, não se diferenciam das
instituições penitenciárias em geral, tanto pela forma de disposição dos seus espaços físicos,
como pela própria dinâmica de gerenciamento e administração dos sujeitos delas destinatários.
Cunha (2014, p. 06) faz uma análise sobre a complexidade das instituições
penitenciárias contemporâneas. Neste ponto, afasta-se da análise extremamente demarcada a
que se refere Foucault (2010) quando informa que a partir do século XVIII o poder de punir
deixa de ser apenas um modo de expiação sobre o corpo do criminoso para se tornar um
mecanismo de controle de quem é considerado criminoso. Segundo Manuela Ivone Cunha:
Uma atenção às práticas concretas e às rotinas institucionais pode revelar
camadas compósitas de diferentes eras penais. Programas prisionais pósmodernos podem coexistir com velhas classificações e disciplinaridades
modernistas, lado a lado com modalidades de controlo pré-modernas, tais
como revistas corporais, coerção física e elementos neofeudais de punição
como deportações e penas de humilhação pública, em variadas versões
contemporâneas do pelourinho.

As CASE`s, muito embora levantem a bandeira de um compromisso com a educação,
abrigam a mesma diversidade de métodos funcionais para fazer valer os dispositivos de
controle. Corrobora, neste sentido, o que aponta Thompson (1976, p. 73) quando afirma que
“Punir é castigar, fazer sofrer. A intimidação, a ser obtida pelo castigo, demanda que este seja
apto a causar terror.” Desse modo, tais condições são reconhecidamente impeditivas de levar
ao sucesso uma ação pedagógica. Portanto, o conceito Foucaultiano de panóptico, no que se
refere à finalidade da vigilância constante para produzir corpos dóceis, dá lugar a uma
sofisticação da vigilância que pretende, acima de tudo, maximizar a segurança.
Enquanto há uma investida estatal que preza majoritariamente pela maximização nos
níveis de segurança e na construção e expansão das unidades de encarceramento, por outro lado,
o movimento que ocorre, do ponto de vista de quem está sendo institucionalizado, é cada vez
mais o de criar métodos que desmantelem a lógica da disciplina e controle absoluto dos corpos.
Neste ponto, Cunha (2002) analisa acertadamente o fenômeno da redução do fosso entre a
prisão e a sociedade, mais especificamente no que se refere à linha comunicativa perene que é
aberta de dentro das instituições fechadas para fora, e que permite o constante fluxo de bens,
serviços e comunicações, atravessando, literalmente, os muros da prisão. Tal análise é capaz,
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inclusive, de pôr em xeque o modelo de prisão como instituição total tal como discutido por
Goffman.
Esta análise proposta acima abre uma brecha muito importante para se pensar, pelo
menos no contexto brasileiro, os locais que são geograficamente pensados e onde efetivamente
são instaladas as penitenciárias, casas de albergado, centros socioeducativos. É sintomático, por
exemplo, que em Salvador-Ba todas as instituições de encarceramento estejam nos bairros mais
periféricos e com os índices de violência mais preocupantes.
Por essa razão, a análise contemporânea dos estudos prisionais deve estar voltada cada
vez mais para além das fronteiras das instituições fechadas, centrando-se tanto em regiões
urbanas que a elas estão inegavelmente ligadas, como na análise das políticas criminais que
possuem referências classistas, as quais (in)conscientemente lhes servem de suporte. “A
continuidade entre o interior e o exterior é constitutiva da prisão, a ponto desta não poder mais
ser pensada senão através de um constante movimento de zapping entre ambos” (CUNHA,
2002, p. 19).
Notícias como esta: “Envolvidos em mortes dentro da Case pertencem a facções do
tráfico17”, são cada vez mais veiculadas, o que demonstra essa interligação entre o que está
dentro e o que está fora das instituições fechadas. Demonstram também como o
enclausuramento desses jovens não os põe afastados da lógica de servidão do sistema que os
explora, pois os componentes simbólicos os seguem por onde forem; ou seja, ao entrarem nas
instituições de cerceamento de liberdade continuarão a reproduzir as identidades que foram
construídas externamente, o que, mais uma vez, põe em xeque a ideia do socioeducar através
do cerceamento da liberdade. Destarte, se o objetivo da internação de adolescentes em
instituições fechadas seria proporcionar uma suposta socioeducação longe da vida outrora
vivida, tal intento, como demonstrado, não se evidencia na prática.
Embora as práticas educativas em meio fechado não sejam, numa análise ideal, a opção
política correta para serem direcionadas aos sujeitos em desenvolvimento, tais práticas se
constituem como importantes ações que buscam diferenciar as Comunidades de Atendimento
Socioeducativo – CASEs das instituições prisionais de adultos, o que deve ser, numa
perspectiva de redução de danos, algo que deve ser reforçado e ampliado nesses espaços, já que
existe uma política criminal de encarceramento de jovens muito bem consolidada e que
pretende se manter como hegemônica (VIEIRA, 2012).

17

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/envolvidos-em-mortes-dentro-da-case-pertencem-a-faccoesdo-trafico/.
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Após lançar algumas inquietações sobre a punição compulsória por meio do
cerceamento de liberdade dos sujeitos, associada a uma proposta de educação, mais
especificamente voltada para os adolescentes que cometem atos infracionais, seguirei agora
para a análise da arte-educação como uma estratégia institucional específica praticada nessas
unidades fechadas.
3.5 Arte-educação: um conceito, uma trajetória e talvez uma esperança.

Antes de analisar, especificamente, o trabalho de arte-educação em unidades fechadas
para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, considero necessário apresentar
algumas considerações sobre a referida área, e como pretendo desenvolver a análise neste
trabalho. Neste ponto, cabe alertar que o emprego da expressão arte-educação, para nomear as
atividades artísticas e culturais desenvolvidas na CASE-SSA, decorre da própria utilização, pela
instituição, da nomenclatura (FUNDAC, 2014), razão porque, para não fugir da delimitação
que pretendo dar ao assunto, resolvi me apropriar da mesma categoria.
A noção de arte-educação, no que se refere à fundamentação das análises desta pesquisa,
se aproxima muito do que Coelho (1997) informa em sua teorização. Existem três valores que
serão considerados ao se tratar a arte-educação, a saber: um valor psicológico, quando o cerne
da questão forem os efeitos do processo criativo em arte sobre o desenvolvimento mental,
emocional e criativo do indivíduo; um valor sociológico quando o que for pensado estiver no
âmbito dos papéis e funções das artes visuais na sociedade, nas escolas e na vida dos que criam
arte; e um valor educacional quando a análise proposta estiver relacionada com o estudo da
história, da filosofia, da metodologia e das técnicas utilizadas nos processos educacionais da
arte (COELHO, 1997, p. 55).
Todas as três vertentes propostas acima serão importantes para a compreensão da arteeducação voltada para adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio fechado. O
valor psicológico constitui um dos objetivos principais desta pesquisa, qual seja, entender como
o processo socioeducativo em meio fechado, através da arte-educação, reverbera nas
subjetividades desses sujeitos. Da mesma forma, o aspecto sociológico é importante para se
refletir acerca das (im)possibilidades desse processo quando desenvolvido num ambiente de
cerceamento de liberdade. Por fim, o aspecto educacional se destaca para alcançar a
compreensão de um possível valor pedagógico proporcionado pela arte-educação num
ambiente de clausura.
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Na mesma linha de intelecção aqui sustentada, a arte-educação pode ser compreendida
como um intermediário entre arte e público. Nesse sentido, o entendimento é que a arteeducação pode preparar os seres humanos para desenvolverem sensibilidade e criatividade,
fatores que acompanharão os indivíduos por uma vida inteira (BARBOSA, 1989, p. 176).
Ocorre que, no Brasil, como se verá nas próximas linhas, não existe uma estruturação
forte para dar sustentação a um verdadeiro projeto pedagógico que tenha a arte como um dos
meios principais para uma educação libertadora, o que compromete significativamente a
plenitude dos três aspectos apresentados: psicológico, sociológico e educacional.
Neste ponto, nos termos da legislação que deveria ser vinculante, o Brasil adota a
obrigatoriedade do ensino da arte como componente curricular nos diversos níveis da educação
básica, conforme está disposto no art. 26 - §2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(BRASIL, 1996):
Art. 26 - §2º § 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação
básica. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017).

De igual modo, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais em arte (1997, p.
32), “a manifestação artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico ou
filosófico seu caráter de criação e inovação”.
Muito provavelmente, por este apelo legislativo, as unidades fechadas de aplicação de
medidas socioeducativas também adotam a estratégia da arte-educação, porém tal aplicação
está longe de ter a qualidade que necessita para que esteja apta a cumprir um papel realmente
transformador, pois o reiterado descumprimento do que determina a legislação faz reaparecer
o constante fenômeno do discurso retórico das leis, as quais apenas passam a conter normas de
aplicação programática e futuras, contudo, na prática, não são efetivadas.
A crítica feita acima pode ganhar solidez a partir das considerações de Barbosa (1989)
quando afirma o descompromisso histórico do Estado brasileiro frente à formação de
professores de artes. Nos anos 1980 e 1990, a maioria dos currículos de licenciatura em
educação artística das Universidades brasileiras pretendia preparar um professor de artes em
apenas dois anos, sendo que tal profissional deve ser capaz de lecionar música, teatro, artes
visuais, desenho, dança e desenho geométrico, tudo ao mesmo tempo.
Essa postura antiartística do Estado brasileiro foi herdada, conforme aponta Barbosa
(2008), do período colonial. O ensino da arte em Portugal sempre mostrou-se deficiente, o que
influenciou em grande medida as atitudes políticas tomadas no Brasil para esse campo do saber.
Conforme informa Ana Mae Barbosa, as influências da Europa e dos EUA – numa constante
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subordinação colonizadora - é que foram determinantes para a criação de uma “metodologia”
do ensino da arte no Brasil, a qual foi chamada de “Metodologia Triangular”. Tal método
consiste no perene deglutir, desconstruir e reorganizar, ou seja, “[...] nem mais a dependência
cultural, nem mais a busca inalcançável da originalidade modernista, mas adequação e
elaboração em diálogo com os países centrais” (BARBOSA, 2008, p. 61).
Os militantes do ensino da arte no Brasil sempre defenderam o investimento estatal
para melhoria desse campo do saber, verdadeiro empenho em ver reconhecida a importância da
educação artística na formação dos indivíduos. Conforme sugerem Kraemer e Sasse (2010), o
investimento em arte-educação deve ter como meta contribuir para a reconstituição do ser
humano em suas três dimensões – ética, estética e epistêmica, o que daria mais plenitude à
formação dos sujeitos. Nesse sentido, quando se fala em reconstituir, entende-se que, no
Ocidente, duas dessas dimensões, a dimensão ética e a dimensão estética, sofreram um processo
de invisibilização/exclusão desde o século XVIII, processo este que, em contrapartida,
supervalorizou a dimensão epistêmica nas práticas educativas, o que atingiu toda a lógica de
formação dos seres humanos.
Esse processo que boicota as experiências estéticas que poderiam ser vividas pelos
indivíduos vem acompanhado de uma transposição de competência que pretende substituir a
prática do acesso às artes. Conforme afirma Canclini, (2008, p. 289) “A mídia se transformou,
até certo ponto, na grande mediadora e mediatizadora e, portanto, uma substituta de outras
interações coletivas”. Neste ponto, o grande poder da mídia sequestra toda a potencialidade de
uma educação estética libertadora, o que, inegavelmente, contribui fortemente para a escassez
do acesso às artes.
Esse cenário apontado até aqui é confirmado por diversas pesquisas que identificam a
ausência de uma educação para o sensível. É o que aponta Favereto (2007, p. 33), quando afirma
que, tradicionalmente, os brasileiros não tinham uma educação visual; segundo assevera, até
pouco tempo, a educação sentimental e da sensibilidade passava quase que tão somente pela
literatura. Por tal razão, identifica-se o motivo do não entendimento do público quando se
depara com as imagens da mídia contemporânea e também com a arte, prevalecendo a
interpretação e a interação sob o domínio de uma pequena minoria. A ausência da educação
estética, do envolvimento e encantamento que fomente o relacionamento com a arte e a
interação com seus significados, praticamente inviabiliza o diálogo do público com as imagens.
Porém, em substituição se encontram as imagens virtuais utilizadas pelos jovens na sociedade
contemporânea.
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Da mesma forma, Efland (2005, p. 182) apud Oliveira e Pillotto (2010, p. 235),
compartilha do mesmo entendimento acerca da superestrutura modeladora da mídia:
As imagens na cultura cotidiana, na TV, em revistas e jornais, criam um
impacto direto sobre as crianças: acabam construindo a visão da realidade
delas, formando valores e crenças, e isso pode não deixar espaço psicológico
para desenhar e pintar, ou mesmo espaço para imagens de qualquer tipo de
cultura tradicional. As crianças de hoje estão aprendendo novos códigos
visuais, mas, ao mesmo tempo, elas estão cercadas de imagens do cotidiano
que criam visões virtuais de uma vida boa, baseada no consumo. Elas vão
precisar aprender de que maneira determinar se essa mídia representa ou não
a realidade, bem como se está-se-lhes dizendo a verdade.

O mercado global de estilos, lugares e imagens, bem como as viagens internacionais
proporcionadas pela mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente conectados, passam
a comandar a vida social. Tal cenário origina as identidades desvinculadas, isto é, aquelas que
estão fora de tempo, lugares, histórias e tradições específicas (HALL, 2006, p. 74).
Toda essa conjuntura pretende anular qualquer possibilidade de se criar uma experiência
fecunda no campo da arte-educação, o que pode resultar, cada vez mais, na perda da autonomia
dos indivíduos. Sobre a importância da educação estética numa perspectiva humanizadora,
Barbosa (2008, p. 63) afirma:
Daí, a ênfase na leitura: leitura de palavras, gestos, ações, imagens,
necessidades, desejos, expectativas, enfim, leitura de nós mesmos e do mundo
em que vivemos. Num país onde os políticos ganham eleições através da
televisão, a alfabetização para a leitura da imagem é fundamental e a leitura
da imagem artística, humanizadora.

Na perspectiva acima fundada, Hernández (2007) acredita que cabe à escola entender e
conectar-se aos ambientes em que os jovens estão buscando referências para construir
identidades, pois tais lugares farão toda a diferença na formação global de qualquer sujeito,
sendo certo que não adianta centrar o ensino apenas em currículos objetivos e
descontextualizados.
De acordo com Oliveira e Pillotto (2010) é preciso fazer uma mediação entre o encontro
da criança com a arte, de forma lúdica e significativa, dando atenção às características
socioculturais e a história de vida de cada uma delas, bem como à história da humanidade. O
indivíduo, neste momento, deve ter participação integral, para que a experiência estética
aconteça de forma marcante. É preciso uma organização que dê possibilidade aos educandos de
ampliarem as suas reflexões e imaginação, o que, certamente, os tornará indivíduos críticos e
reflexivos.
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Toda essa contextualização acerca da arte-educação que começa a partir da delimitação
de um conceito para a área, seguida da apresentação de um panorama histórico sobre a arteeducação no Brasil e, por fim, algumas considerações sobre a importância das experiências
estéticas na formação dos indivíduos serviu para, em primeiro lugar, esclarecer a perspectiva
com a qual irei trabalhar o tema proposto e, em segundo lugar, para situar um elemento de
comparação entre o que seria o trabalhado da arte-educação numa perspectiva ideal, e como ela
se dá no cotidiano de adolescentes que estão privados de liberdade.
A arte-educação, como já citado, se relaciona inegavelmente com a tentativa de
educação dos sujeitos através da arte. Nesse sentido, inscrevo este trabalho numa perspectiva
de análise que culmina diretamente nas considerações de Paulo Freire sobre estratégia
pedagógica. Afirmo que uma educação que não seja baseada na tomada de consciência do
sujeito para um engajamento libertador não deve servir para nada além de potencializar as
estruturas de opressão sobre esses mesmos sujeitos (FREIRE, 1979).
O grande questionamento nesse momento, sob uma perspectiva teórica - pois os
resultados empíricos serão analisados em momento oportuno - gira em torno do processo de
arte-educação e sua (im)possibilidade dentro de um contexto de clausura. O primeiro esforço
compreensivo aponta para o que Freire (2002, p. 201) defende sobre uma pedagogia de
autonomia:
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser.
Não ocorre com data marcada. É neste sentido que uma pedagogia de
autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e
da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas de liberdade.

Ora, como estimular a autonomia de sujeitos dentro de um sistema prisional? Como
proporcionar experiências de liberdade em um contexto completamente agressivo à
subjetividade humana? Como sugere Carrascosa (2012, p. 199), a experiência prisional, entre
muitos efeitos, opera uma espécie de ruptura física e simbólica entre o sujeito enclausurado e
suas unidades de atribuição de significado a si mesmo como sujeito sócio-histórico: o local
onde reside, a sua família, o seu trabalho, a organização da sua rotina, as diversas relações
pessoais e o seu próprio corpo.
O cenário apontado acima é o primeiro desafio que põe em xeque a tentativa de
utilização da arte-educação em um ambiente adverso, como num centro de cumprimento de
medida socioeducativa, onde a situação dos sujeitos que são submetidos a atividades de arteeducação não pode ser comparada, nem mesmo trabalhada, da mesma forma como se trabalha
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em uma escola, por exemplo. No entanto, esse processo vem acontecendo e é importante
entender como esses jovens processam essas experiências e como elas poderiam se tornar um
caminho possível para, minimamente, torná-los um pouco mais conscientes enquanto sujeitos
inseridos numa lógica perversa.
Todos esses indivíduos que são recrutados pelo sistema penal possuem experiências
que, como afirma Morais (1970) apud Demarchi e Marins (2016), traduzem-se em experiências
que também possuem um caráter estético, onde é possível perceber sua estrutura, independente
de se relacionar com os objetivos artísticos ou não. Ou seja, esses meninos que vivem em
ambientes completamente adversos podem desenvolver capacidades promissoras para o caráter
do sensível, do sentir, do notar, do experienciar, como qualquer outro sujeito inserido num
contexto de educação formal.
Na mesma linha do que sustento até aqui, ainda seguindo as contribuições de Freire
(1979), identifico que o processo de conscientização, que se dará pela reflexão sobre a égide
das diversas experiências desses sujeitos, é o único caminho que pode dar uma esperança real
de liberdade para quem está sendo oprimido por um aparelho de encarceramento:
Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude
crítica, graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de
submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo, como faz com muita frequência a
educação em vigor num grande número de países do mundo, educação que
tende a ajustar o indivíduo à sociedade, em lugar de promove-lo em sua
própria linha (FREIRE, 1979 p. 19).

Esse processo de tomada de consciência pode se revelar impossível em um ambiente
de cerceamento de liberdade. Desse modo, a perspectiva que este trabalho adota é a de entender
como esses sujeitos podem se utilizar das suas autonomias, amparadas em estratégias
pedagógicas como a arte-educação, para pensarem os seus contextos de vida, sendo que as suas
subjetividades estão sendo diariamente atacadas pelo sistema de privação de liberdade. É
evidente que os opressores jamais poderão proporcionar um ambiente livre e de reflexão em
sua totalidade, tendo em vista que a estrutura foi criada justamente para “domesticar” e não para
libertar. Essa questão central nas reflexões de Paulo Freire me permite analisar a experiência,
não numa perspectiva puramente institucional, mas sob a ótica do papel do arte-educador que
estará à frente do trabalho nas instituições de internamento para adolescentes, sendo a escolha
da arte-educação como foco de análise deste trabalho não despretensiosa, ou seja, acredito que
a arte possui um potencial emancipador.
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Como afirma Cunha (2014, p. 06), o Estado não deve ser entendido como uma unidade,
puramente singular e una, que age de forma totalmente uniforme. Na verdade, é antes uma
cadeia diversificada de instituições, procedimentos, racionalidades e atores que coexistem de
maneira muito complexa e, não muito raro, contraditória. Por tal razão, não é difícil encontrar
por trás dos objetivos institucionais, professores realmente comprometidos por uma pedagogia
que aponte para um processo libertador, ainda que, do ponto de vista factível, à primeira vista,
isso seja impossível para uma pessoa institucionalizada. Assim, considero importante, além de
analisar o processo que acontece entre o sujeito e a instituição em abstrato, pôr em discussão
também a atuação dos profissionais que fazem verdadeira mediação cultural entre educandos e
a arte/cultura.
Esta perspectiva proposta acima traz à baila uma análise que recai basicamente sobre a
figura do professor educador que se torna verdadeiro mediador entre o educando e a arte. Essa
relação se torna extremamente importante para ser analisada neste trabalho, tendo em vista que,
conforme a perspectiva teórica adotada, bem como pela análise dos dados concretos, será
possível tecer análises que constroem assertivas sobre como se dá o processo socioeducativo,
na perspectiva da arte-educação, para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
de internação.
Nesse sentido, Oliveira e Pillotto (2010, p. 239) afirmam que a mediação cultural
permite aos indivíduos ressignificações nos mais diversos âmbitos da vida, através da
sensibilização, apreciação e crítica. O ensino da arte, portanto, pode ser associado aos temas
sociais, culturais e outros, pois a arte torna-se um valioso e significativo meio de comunicação
na sociedade contemporânea, sendo potencializada pela ação educacional que prioriza a
liberdade individual e possibilita a análise, a compreensão, a interpretação e o restabelecimento
de referências dos códigos culturais da sociedade pós-moderna.
A atuação de um mediador cultural no processo de aprendizagem é o ponto chave para
entender como se dá todo o processo socioeducativo por meio do acesso à cultura e à arte. Neste
ponto, o mediador pode proporcionar ao público mediado ações interdisciplinares em arte, em
cultura, em história, em estética e em educação, tudo isso através da associação de valores
presentes nas sociedades atuais e passadas, ou seja, uma educação sensível que desenvolva a
autonomia (FREIRE, 2002), a sensibilidade e, diretamente, um olhar focado no contexto
sociocultural em que se vive (OLIVEIRA E PILLOTTO, 2010).
Entretanto, no agir da mediação cultural é necessário superar a simples apresentação ou
explicação, ainda mais quando os educandos fazem parte de grupos tão vulneráveis socialmente
como os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Como afirma Rancière
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(2010, p. 21-22): “O segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a matéria ensinada
e o sujeito a instruir, a distância, também, entre aprender e compreender. O explicador é aquele
que impõe e abole a distância, que a desdobra e que a reabsorve no seio de sua palavra”.
A atuação do arte-educador pode ser, portanto, a de mediar o objeto de conhecimento e
o aprendiz. Uma mediação sempre será a articulação entre histórias pessoais e coletivas dos
aprendizes de arte. Dentre as possibilidades que um processo pedagógico pode proporcionar,
uma delas seria a facilitação, como estratégia do educador, para a criação da autonomia
individual do educando, no sentido de ampliar sua leitura e compreensão acerca da cultura do
seu mundo. Portanto, no ensino da arte, as possibilidades de emancipação são inúmeras, e
entendendo como tal as várias formas de leitura e de fruição que podem ser possibilitadas aos
jovens, mesmo que estes estejam sob condições adversas (DEMARCHI e MARTINS, 2016).
Toda essa contextualização realizada sobre o universo da arte-educação, que vai desde
a delimitação de um conceito sobre a área, chegando até a atuação do arte-educador, serve para
que seja possível pensar como esse processo pedagógico poderá ser realizado numa perspectiva
que seja, pelo menos, a de reduzir os danos causados aos sujeitos pelo ambiente de clausura.
Neste ponto, identifico que não basta tão somente a instauração de um projeto de arte-educação
com professores qualificados, é preciso, antes de tudo, mergulhar no universo de cada jovem
institucionalizado, na sua individualidade, buscando entender as trajetórias desses indivíduos e
quais as possibilidades que terão no daqui para frente.
As considerações de Espinosa também serão de grande valia para compreender o que
quero dizer quando afirmo que todo adolescente tem o direito de receber uma educação que lhe
faça refletir como sujeito pertencente a um coletivo, detentor de diversas potencialidades, as
quais poderão ser incrivelmente emancipatórias. Nesta linha de raciocínio, Cabral Pinto (1990,
p. 12) delineia exatamente o sentido que as considerações de Espinosa tomam:
Não é compatível com nenhum regime que faça diminuir, em proveito
exclusivo de alguns, a potência de agir e compreender de outros; por outras
palavras, não é compatível com nenhum regime que faça da ignorância e da
superstição instrumentos da exploração do homem pelo homem.

Assim, potência de ação é um conceito central para entender o que seria ideal num
projeto socioeducativo, que acredita não só na arte-educação como estratégia pedagógica, mas
em qualquer outro método capaz de fazer os educandos refletirem sobre sua condição. A
potência de ação possibilita aos indivíduos explicitarem os seus desejos e agirem de acordo
com os objetivos que, verdadeiramente, os emancipem. Destarte, para a realização de tudo isso
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são necessários encontros que fortaleçam os vínculos dessas pessoas, que possibilitem uma
viagem de autoconhecimento e, após isso, se poderá partir para o conhecimento do todo
coletivo, compor com outros indivíduos para tentar, juntos, superar a situação indesejada.
A trajetória dos sujeitos de que trata esta pesquisa é, sem dúvida, uma trajetória
resiliente. É interessante transcrever aqui como Áspera (2007, p. 04) passou a enxergar esses
indivíduos em sua experiência profissional junto à FUNDAC18:
Minha atuação, como psicóloga da Fundação da Criança e do Adolescente, à
disposição da Equipe Interprofissional da II Vara da Infância e Adolescência,
permitiu-me ver os dois lados da moeda e enxergar o adolescente autor de ato
infracional não mais como “o menino rebelde”, que “não quer nada”, ou até
mesmo “um monstro”, mas como uma pessoa, com desejos, fantasias,
dúvidas, medos, angústias e uma ambivalência entre a constante exposição ao
risco e uma teimosia por viver.

A complexidade da vivência desses indivíduos deve ser enxergada não só pelo poder
público, mas por toda a sociedade, no sentido de entender que, apesar das condições adversas,
esses sujeitos estão conseguindo desenvolver competências necessárias à sobrevivência. O que
se torna importante, do ponto de vista de quem se interessa pelo bem estar desses indivíduos, é
promover não só a existência de uma rede de recursos pessoais que os ampare, mas que associe
também recursos sociais, que possibilitem seu engajamento em interações com adultos e pares
na medida que os auxiliem a desenvolverem trajetórias positivas (ÁSPERA, 2007).
3.6 Uma educação longe da clausura: por uma sociedade sem prisões.

Falar hoje sobre abolicionismo penal numa sociedade que tende cada vez mais a centrarse numa política de maximização da segurança (de alguns) (FOUCAULT, 2008), de controle
(DELEUZE, 2008), da vingança e da crescente utilização do direito penal nos diversos âmbitos
da vida (HULSMAN, 2003) não parece uma trajetória muito fácil. Porém, sigo defendendo a
ideia de que o cerceamento da liberdade e a utilização das prisões como depósito de pessoas
tidas como a escória da humanidade não trará, em grau algum, segurança. Muito menos tornará
os destinatários desse sistema pessoas melhores.
A superlotação do sistema penitenciário brasileiro já foi amplamente demonstrada por
diversos estudos - (PERES, 2012), (CNMP, 2016), (FERNANDES E OLIVEIRA, 2015) sendo este apenas um dos pontos da crise desse sistema neste país. Soma-se a isso o aumento
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FUNDAC - órgão estadual responsável pela execução das medidas sócio-educativas aplicadas ao
adolescente em conflito com a lei
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da criminalidade, o fracasso do efeito dissuasório, as variadas crises do sistema penitenciário,
com rebeliões, fugas, existência de tortura dos presos e diversas formas de violação de Direitos
Humanos desses mesmos indivíduos. Soma-se também a infiltração do crime organizado, bem
como a corrupção dos agentes penitenciários (PERES, 2012, p. 10).
Toda essa realidade já é conhecida e aceita pelo Estado que mantém esse sistema. As
alternativas que são construídas (penas alternativas, prisão domiciliar, semi-liberdade, entre
outras) quando não funcionam da maneira a que se propõem, apenas reforçam as análises de
Deleuze (2008) sobre a passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle.
Ou seja, não há o abandono da prisão por excelência, mas apenas a soma de outros métodos de
controle que poderão, agora, reforçar o aparelho opressor do Estado.
Afirmo que este trabalho, baseado nas teorias e dados analisados até aqui, não se associa
a qualquer ideia que entenda o aprisionamento de pessoas como solução para os problemas da
violência ou do cometimento de crimes, seja porque este sistema não é democrático - quero
dizer, nem todos que cometem crimes são alcançados pelo direito penal - ou mesmo porque a
seletividade do público que é alcançado deixa clara a estratégia de controle e etiquetamento dos
comportamentos. Ou seja, até mesmo a tipificação penal (política criminal) não atende a uma
intenção isenta, mas como de fato é, se inscreve na tentativa de criminalização de certos grupos,
sendo estes majoritariamente os pobres (BARATTA, 2002); (WACQUANT, 2001) e
(ZALUAR, 2004).
As pessoas que estão envolvidas em eventos “criminais”, no entanto, não
parecem, em si mesmas, formar uma categoria especial. Aqueles que são
registrados oficialmente como “criminosos” constituem apenas uma pequena
parte dos envolvidos em eventos que legalmente permitem a criminalização.
Entre eles, jovens das partes mais desfavorecidas da população são fortemente
super-representados (HULSMAN, 2003, p. 195).

Assim, este trabalho se coloca contra o sistema de justiça criminal atual porque se o
processo de criminalização é altamente gerador de desigualdades dentro da lógica do sistema
capitalista, o movimento por uma sociedade democrática e igualitária estaria diretamente
atrelado à superação do sistema penal. Desse modo, não se espera a realização da justiça social
através do direito burguês, tento em vista que a sua forma é ideológica, ou seja, propõe uma
igualdade formal entre os seres humanos, mas não se realiza na prática, o que acaba gerando
dupla punição para as classes menos favorecidas, tanto por não lhes garantir acesso aos direitos
fundamentais básicos, como por serem alvos exclusivos dos mecanismos de seleção penal
(VIEIRA, 2012).
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Portanto, esta empreitada de pôr fim às prisões não está dissociada das possibilidades
legais, muito menos da realidade. Pelo contrário, as normativas internacionais sobre os direitos
da infância e da juventude já apontam comportamentos equivalentes, como demonstram as
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade: “não
deveria ser economizado esforço para abolir, na medida do possível, a prisão de jovens”
(VIEIRA, 2012, p. 164).
Por tudo isso, considero importante apresentar a perspectiva abolicionista inaugurada
por Louk Hulsman, quando defende um novo olhar sobre o sistema de justiça criminal. Neste
ponto, a primeira coisa a ser esclarecida é que, no que tange à teoria abolicionista, não se deve,
em hipótese alguma, tê-la como sinônimo de impunidade. Pelo contrário, na construção do
pensamento de Hulsman, o importante é delimitar e dar protagonismo aos envolvidos em
situações problema, os quais poderão encontrar, se esse for o desejo, a solução ideal para o nível
de inconformismo.
Com base nas considerações de Hulsman (2003), enquadro as assertivas deste trabalho
numa postura abolicionista na qual não necessariamente a justiça criminal, mas uma maneira
de olhar para a justiça criminal é abolida. Esta é a postura que me cabe enquanto alguém que
fala através da academia. Ou seja, é preciso se distanciar da ideia de uma naturalização da
justiça criminal. Por isso, a abolição é a abolição da linguagem, da forma de se enxergar a
justiça criminal, esta que não pode mais ser vista como a grande solução para os problemas da
sociedade. “Se essa hipótese for validada, a linguagem prevalecente sobre a justiça criminal
tem de ser desconstruída e a justiça criminal aparecerá como um problema público em vez de
uma solução para problemas públicos” (HULSMAN, 2003, p. 198).
Muitas são as hipóteses que levam os abolicionistas a defenderem o fim das prisões.
Grande parte das críticas reside no fato de que, como propõe Leal e Vechi (2015), os índices de
encarceramento não param de aumentar simplesmente porque o modelo de justiça criminal
existente serve à lógica neoliberal capitalista e produz, acima de tudo, lucro. A natureza do
controle formal precisa de grandes investimentos, estes que vão desde a construção e
gerenciamento das penitenciárias, até a alimentação dos presos, vestuário e o sistema de
segurança com suas tecnologias cada vez mais desenvolvidas. Ou seja, a manutenção do atual
sistema de justiça criminal atende a inúmeros interesses capitalistas, os quais são detentores de
grande arsenal de poder nas sociedades ocidentais.
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Outra questão importante que deve ser sinalizada quando se trata da abolição do atual
sistema de justiça criminal se refere à chamada cifra negra19. A grande maioria dos eventos
tidos por criminosos pertencem à referida cifra, ou seja, o modo de lidar com essas ocorrências
passa distante da esfera criminal. Como afirma Hulsman (2003) o fato de não se saber que se
lidou com determinado acontecimento não quer dizer que não se lidou com ele. Tudo vai ser
lidado de alguma forma por quem participou da situação problema.
A “criminalização” é injusta, já que, através de sua própria estrutura, nega as
variedades existentes na vida social e os diferentes “significados” daí gerados,
e porque ela é incapaz de percebê-los e lidar com eles. É injusta, também —
em seus próprios termos — porque não consegue lidar igualmente com
agressores e vítimas: a maioria deles nem mesmo aparece na justiça criminal
(cifra negra); regra geral, são lidados em algum outro lugar de uma forma que
não é sequer conhecida pela justiça criminal (HULSMAN, 2003, p. 207).

Para fundamentar a teoria abolicionista, Hulsman aponta como início dessa ruptura a
mudança na linguagem convencional. Primeiro, é preciso deixar de enquadrar comportamentos
como criminosos ou criminalizáveis, e passar a encarar tais circunstâncias como “situações
problema”. Da mesma forma, a ênfase deve recair sobre situações, em vez de comportamentos;
na natureza problemática, em vez de na natureza ilegal e criminosa; na pessoa ou instância para
quem algo é problemático (vítima), em vez do agressor. Neste ponto, o agressor somente seria
considerado quando a vítima define o evento de uma maneira que o torna relevante. Por último,
o objetivo deve ser “a questão”: o que pode ser feito, por quem? Sob a perspectiva do futuro
(menos problemas ou menos problemático) e do passado (reordenação), em vez de na gravidade
e na promoção da culpa do agressor (HULSMAN, 2003, p. 211).
Essas considerações se aplicam inegavelmente ao sistema socioeducativo que se ampara
nas definições do direito penal (de adultos) para traçar as formas de lidar com os adolescentes
e seus comportamentos. Ora, como considerar que adolescentes são sujeitos em
desenvolvimentos e atribuir a prática, por exemplo, do tráfico de drogas (que já é, por si só,
discutível como prática que lesa bens jurídicos20 alheios) da mesma forma que se atribui a um
adulto que comete tal infração? A prática de criminalização na esfera dos adultos já é
problemática, muito mais o será quando os sujeitos envolvidos são adolescentes, sendo certo
que o ambiente de clausura não contribuirá pedagogicamente nesse sentido, por todas as
considerações já aqui expostas.
19

Porcentagem de crimes não solucionados ou punidos. Existência de um significativo número de infrações
penais desconhecidas "oficialmente".
20
No direito, bens jurídicos são todos os valores que a “sociedade elegeu” como valiosos e que, portanto,
estarão sujeitos à tutela do Estado através do direito penal.
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A efetividade da abolição do sistema criminal falido parece utópica e pertencente,
restritivamente, a um futuro que só pode acontecer nas ideias dos mais progressistas. Porém,
Louk Hulsman afirma que a justiça criminal existe em quase todos nós, por isso a abolição deve
acontecer, primeiro, em cada um de nós. É preciso mudar os comportamentos, as tradições e a
ideia que naturaliza um sistema que, em todas as suas circunstâncias, é baseado na lógica da
injustiça. Essa mudança interna proporcionará uma mudança de linguagem, sendo esta uma
solução muito poderosa para transformar a realidade.
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4. CAPÍTULO III - O CAMPO, OS GAROTOS E AS AÇÕES DE ARTE-EDUCAÇÃO.

Analiso neste capítulo o conjunto de ações de arte-educação enquadrado pelo processo
socioeducativo estabelecido na Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador –
CASE-SSA. Os fundamentos empíricos das análises propostas são as percepções dos
adolescentes acerca desse processo durante o itinerário de cerceamento de liberdade, assim
como o olhar dos arte-educadores que são atores importantes no processo de composição do
eixo pedagógico arte-educação. O locus da presente investigação é a CASE-SSA, instituição
gerida pela Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, fundação ligada ao governo do
Estado da Bahia, ente responsável pelo gerenciamento das medidas de privação de liberdade
dos adolescentes a quem se atribui a prática do ato infracional. O recorte temporal se dá sob a
égide do atual governo do Estado da Bahia (Rui Costa – PT; 2014-2018), mas não deixa de fora
as políticas herdadas do governo anterior.
A vivência “extra muros” dos adolescentes participantes é o pano de fundo da análise
proposta, uma vez que toda a trajetória desses sujeitos reverbera no período em que cumprem
a medida de privação de liberdade. Neste ponto, as estruturas de opressão ligadas à classe social,
às questões de raça e de gênero serão definidas como categorias de análise reveladas através
dos discursos dos arte-educadores acerca do processo arte-educativo na CASE-SSA, por
constituírem pontos importantes para construir o arcabouço que permite uma análise mais
complexa desses sujeitos sociais.
4.1 O insight da pesquisa e o processo de entrada em campo

Foi no ano de 2014. Era um dia comum de trabalho na sala da Defensoria Pública do
Estado da Bahia, no Núcleo Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente, quando uma
das Defensoras Públicas entrou na sala informando que redigiríamos um Habeas Corpus em
caráter urgente. O motivo: um adolescente da CASE-SSA estava internado na enfermaria da
instituição acometido por leptospirose21. Foi justamente neste momento que me dei conta do
abismo que existe entre uma legislação permeada por discursos sobre proteção dos direitos das
crianças e dos adolescentes, e uma realidade totalmente diferente do que se encontra nesse
mesmo campo legislativo. Ou seja, a existência de um sistema ininterrupto de seleção de

21

Infecção humana resultante da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, por meio do contato
com água, solo ou alimentos contaminados.
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comportamentos (dos mais pobres) para ser alcançado pelo direito penal juvenil, associado a
uma prática constante de violação dos Direitos Humanos desses mesmos sujeitos.
Escolher escrever sobre jovens institucionalizados foi uma das ideias que me ocorreu
desde a minha aproximação com os estudos sobre Direitos Humanos, mais especificamente,
tais estudos aplicados ao meu trabalho, ainda na graduação em Direito, quando estagiei na
Defensoria Pública do Estado da Bahia.
Acredito que as primeiras observações desta pesquisa aconteceram de forma
despretensiosa e informal, justamente quando visitava, acompanhando os Defensores Públicos,
as Comunidades de Atendimento Socioeducativo. Foi através desse primeiro contato que surgiu
para mim, e depois percebi a importância que teria para a sociedade em geral, a certeza sobre a
relevância de compreender como toda aquela situação de encarceramento era percebida pelos
jovens institucionalizados.
O processo de entrada em campo não foi uma tarefa fácil. Logo percebi que os entraves
burocráticos poderiam inviabilizar a pesquisa em tempo hábil (02 anos), tempo de duração do
mestrado na Universidade Federal da Bahia. Como se pode notar, o campo de pesquisa
escolhido possui diversas restrições, grande parte delas ocasionadas pelo fato de ser a CASESSA uma “instituição total” (GOFFMAN, 1999). Neste ponto, a entrada em campo necessitou
de autorização da Fundação da Crianças e do Adolescente (Fundac). Porém, para tanto, seria
necessária, ainda, uma autorização do Juiz da 5ª Vara da Infância e da Juventude. Todo esse
processo perdurou alguns meses. No entanto, ao proferir sua decisão, a autoridade judicial
demonstrou que possui o entendimento de que as pesquisas acadêmicas realizadas nas
Comunidades de Atendimento Socioeducativo são de interesse da justiça, conforme despacho
de autorização constante no apêndice D deste trabalho. Assim, como se pode notar através do
referido documento, as autorizações, tanto do juiz como da Fundac, foram concedidas em 10
de fevereiro de 2017.
Após ter em mãos as autorizações, no mesmo mês, procurei a CASE-SSA. Nesta
oportunidade fui recebido pelo diretor da instituição, o qual me recebeu de maneira bastante
entusiasmada, educada e prestativa. As orientações de segurança foram passadas nesse
encontro, sendo que fui alertado sobre a impossibilidade de andar desacompanhado pelas
dependências da instituição, sobretudo nas áreas dos alojamentos, escola e salas de oficinas.
Nessa mesma reunião, o diretor da CASE-SSA designou um dos advogados da instituição para
me acompanhar nas observações, bem como facilitar o meu acesso aos jovens internos.
Iniciou-se, então, a minha jornada ao bairro Tancredo Neves, mais conhecido
popularmente como “Tranquedo” pelos moradores da comunidade. A CASE-SSA fica
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localizada no referido bairro, juntamente com a CASE-Feminina, instituição que recebe as
jovens do gênero feminino.
4.2 Nem tudo é arte: a Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador.

As Comunidades de Atendimento Socioeducativo foram criadas para atender à demanda
dos processos de apuração do ato infracional que culmina, em última instância, na aplicação da
medida socioeducativa de internação ou de semiliberdade.
A CASE-Salvador foi inaugurada em 1978 como Centro de Recepção e Triagem da
Bahia (CRT), designado ao atendimento de crianças e adolescentes carentes que poderiam estar
abandonados ou em “erro social” e, nestes casos, eram acolhidos pela antiga Fundação de
Assistência ao Menor do Estado da Bahia (FAMEB).
Com o advento do período dito democrático, a partir de 1988, a CASE-Salvador é
remodelada com o objetivo de atender às exigências impostas pela legislação de cunho mais
protetivo e garantidor de Direitos Humanos, cujos destinatários eram os adolescentes privados
de liberdade. Nesse ponto, as estruturas que outrora eram similares às penitenciárias comuns,
com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente passam a ter a necessidade (teórica) de
reformulação para se chegar a um padrão que corrobore com os ditames não punitivistas e da
política de socioeducação prevista nas legislações (BRASIL, 1988, 1990 e 2012). Ocorre que,
como será demonstrado ao longo deste capítulo, as medidas de reestruturação da CASE-SSA
nunca foram suficientes e capazes de deixar para trás uma estrutura física de prisão.
Atualmente, a CASE-Salvador possui capacidade para internação de 140 adolescentes
sentenciados (decisão definitiva, em primeiro grau, pela autoridade judicial) e 40 adolescentes
para cumprimento de internação provisória – IP (período de até 45 dias), o que daria um total
de até 180 adolescentes na instituição. Porém a realidade é completamente diferente. A CASESSA vivencia, há bastante tempo, um regime de superlotação atentatório à dignidade da pessoa
humana. Isso porque, atualmente, a instituição conta com 311 adolescentes internados, o que
extrapola 173% da sua capacidade22.
Nas visitas à CASE-SSA, realizei observações de algumas atividades de arte-educação,
processo que aconteceu entre o mês de fevereiro de 2017 e o mês de maio de 2018. As
percepções foram reproduzidas em diários de campo que constituem uma das fontes de análise
do presente estudo. Entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com um grupo de 13

22

Fonte: Sipia-SINASE-GELSE
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adolescentes, todos com idade entre 17 e 19 anos, moradores da capital e do interior da Bahia,
escolarizados e primários na instituição.
A CASE-Salvador, embora apareça no discurso institucional como sendo uma unidade
de internação de cunho não essencialmente punitivista, a estrutura que se consolida na prática
representa as características marcantes do que Goffman (1999, p. 11) definiu como “instituição
total”. “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”.
Nesse ponto, a CASE-Salvador, nos padrões em que funciona hoje, não foge das
características flagrantes de uma instituição total, o que se apresenta como uma das primeiras
contradições constatadas, uma vez que existe uma legislação vinculante (BRASIL, 1988, 1990
e 2012) que determina o padrão de uma instituição que recebe adolescentes sentenciados pela
prática de ato infracional, seja do ponto de vista físico, ou mesmo de recursos humanos, mas
tal diretiva não se observa na realidade soteropolitana.
O que se vê ao chegar na instituição aqui em referência é uma grande fachada com
muros altos, à frente um portão com grades que permite aos vigilantes acompanharem quem
chega ao local. O portão permanece constantemente controlado por guardas que desenvolvem
um trabalho de identificação do público que chega.

Figura 01 – Fachada CASE-SSA
Fonte:http://www.fundac.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/case-salvador.jpg
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Como numa regular instituição total, ao entrar na CASE-Salvador é necessário se
identificar, registrar os dados pessoais, entregar todos os aparelhos eletrônicos e passar por um
detector de metais. Tal procedimento é realizado por vigilantes que não são policiais nem
agentes penitenciários.
Internamente, a CASE-Salvador é dividida em alojamentos que abrigam grupos de
adolescentes de forma separada. Segundo as observações realizadas em campo, essa divisão
acontece mediante uma série de critérios, como a diferença etária e o porte físico - adolescentes
maiores ficam separados dos menores; grau de periculosidade medido através do ato infracional
que se atribui – adolescentes que praticam atos infracionais com violência e grave ameaça à
pessoa ficam separados daqueles que cometeram outros tipos de delitos.
Os alojamentos são vigiados por “socioeducadores”, todos homens, que desenvolvem
um trabalho semelhante ao de carcereiros, mas que, conforme os ditames dos padrões
estabelecidos pelo ECA, devem “socioeducar” na medida em que vigiam.
Os alojamentos têm aspectos semelhantes às celas de uma prisão, não têm um padrão
de salubridade a contento, pois estão organizados de forma precária, conforme se verifica na
imagem a seguir:

Figura 02. Alojamento – CASE-Salvador
Fonte:http://www.cnj.jus.br/images/programas/justicaaojovem/relatorio_2_etapa_justica_ao_jovem-bahia.pdf
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Além dos alojamentos, a CASE-Salvador conta com outros espaços: um posto
médico/enfermaria, uma escola estadual, espaço de convivência, demais salas em que são
realizadas as oficinas de arte-educação, além dos espaços administrativos.
Quando o número de adolescentes ultrapassa o limite de vagas disponíveis, alguns
jovens ficam alojados até mesmo no espaço destinado à enfermaria. Tal espaço é utilizado
também para abrigar, em certas ocasiões, adolescentes que são perseguidos pelos demais
internos, situação em que se faz necessária a preservação da integridade física do jovem.
Toda essa conformação espacial apontada até aqui, encontra-se muito bem definida nas
especificações de Foucault (1987, p. 168-170) sobre a prioridade no estabelecimento da
disciplina, muito embora a noção de controle e docilidade dos corpos desses sujeitos, sem
qualquer estratégia de resistência, esteja superada. As observações em campo denunciam que
não existe apenas a sujeição do sujeito institucionalizado, pois existem estratégias de resistência
praticadas de forma regular, desde a organização de motins até tentativas de fuga do local, sendo
certo que os indivíduos não estarão envolvidos no processo sempre de forma passiva.
Durante as observações em campo pude presenciar o atendimento jurídico de alguns
adolescentes. Tal procedimento consiste em levar o jovem à presença de um dos advogados do
núcleo jurídico da CASE-Salvador. No referido encontro, o adolescente irá receber informações
acerca do processo de execução da sua medida socioeducativa. Neste momento, o atendimento
jurídico é iniciado com o convite para que o adolescente possa se expressar e questionar sobre
qualquer ponto acerca do seu processo judicial. Tive a oportunidade de presenciar quatro
atendimentos, quando constatei que, desse grupo, apenas um possuía clareza sobre as questões
referentes ao seu processo judicial, como funcionava o cumprimento da medida, quanto tempo
podia ficar internado, o que deveria fazer no período de internação e etc.
Assim, após as perguntas feitas pelos adolescentes, o advogado inicia uma série de
indicativas acerca do “padrão” de comportamento que se deve adotar durante o período de
internação. Inicia-se aqui um discurso de controle sobre os corpos juvenis, onde até mesmo os
pequenos detalhes, como o tamanho das unhas, são apontados, sendo que unhas grandes
representam perigo à segurança e disciplina do local. Durante o período em que eu estive na
CASE-SSA, aconteceram alguns episódios de “motim”23, em alojamentos separados e até
mesmo de fuga24. Tais acontecimentos demonstram que os sujeitos desta pesquisa conseguem

23

Brigas internas com o objetivo de alterar a formação dos alojamentos; adolescentes que agridem outros,
inclusive com as unhas grandes.
24
https://g1.globo.com/bahia/noticia/dez-adolescentes-rendem-funcionarios-e-fogem-da-case-de-salvador.ghtml
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se encaixar na dinâmica de funcionamento da instituição e, de fato, promovem dilatações no
campo da disciplina, esta que está longe de ser absoluta.
Neste ponto, a representação da CASE-SSA como uma instituição total não acontece de
forma despretensiosa. Pelo contrário, há um conjunto de relações de poder que conforma o que
se tem hoje como tratamento socioeducativo. Afirmo a existência de uma estrutura de poder,
estrutura essa que recebe contribuições das mais diversas ordens, que dita o tratamento
destinado ao adolescente alcançado pelo direito penal juvenil. Assim, é preciso ter em mente,
como defendem Fernandes e Manso (2017), a existência de um sistema de verdade institucional
criado justamente para ser a modulação dos comportamentos dos sujeitos institucionalizados,
embora nem sempre todos os indivíduos se sujeitem a tal sistema. Por outras palavras, as ideias
de responsabilização individual pelo ato cometido, a noção de criação de um “novo” projeto de
vida estabelecido pela equipe multidisciplinar, bem como as próprias atividades
socioeducativas que levarão os sujeitos, na perspectiva institucional, a uma suposta redenção,
fazem parte desse conglomerado de afirmações institucionais que são tomadas como verdade.
4.3 Arte-educação como estratégia pedagógica na CASE-SSA

Como já tratado no capítulo um deste trabalho, a política de socioeducação aqui
analisada possui um recorte temporal de, pelo menos, oito anos. Ou seja, o que se apresenta
como estratégia de arte-educação e também como tratamento socioeducativo é uma política
encampada pelos governos de Jaques Wagner e Rui Costa, os quais estabelecem a FUNDAC,
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza – Sedes, como
instituição responsável pelo gerenciamento das medidas socioeducativas de privação de
liberdade.
A CASE-Salvador, através da administração da FUNDAC, se organiza através de uma
série de atividades destinadas ao que se chama de “processo socioeducativo”. Antes de adentrar,
especificamente, na apresentação das atividades ligadas ao eixo pedagógico “arte-educação”, é
necessário apresentar como se dá o processo socioeducativo nesta instituição
Como já apontado, a medida socioeducativa de internação é aplicada ao adolescente a
quem se atribui a prática do ato infracional que envolva violência ou grave ameaça à pessoa,
ou em casos de reiteração delitiva. Na prática o que ocorre é um desejo social de vingança que
acaba sendo exposto pelos magistrados em suas sentenças, pois aplicam, reiteradas vezes, a
medida mais grave (internação) de acordo com o juízo que fazem acerca da periculosidade do
adolescente.

92

A legislação brasileira (BRASIL, 1990) permite que o período de cumprimento da
medida de internação seja de até 03 (três) anos. Segundo o que é estabelecido pelo ECA, bem
como pela lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, ao longo do
processo socioeducativo, o adolescente precisa ter a sua medida reavaliada, pelo menos, a cada
06 meses. Desse modo, durante o período de internação a FUNDAC precisa estabelecer as
atividades que comporão o chamado processo socioeducativo.
A tentativa de adequação ao que preceituam os ditames socioeducativos estabelecidos
pela legislação faz com que a FUNDAC implante, ao longo dos últimos oito anos, ações
continuadas no âmbito do plano pedagógico da CASE-Salvador. Assim, fazem parte das
principais atividades socioeducativas: a educação profissional, a saúde integral, a capacitação
profissional, a educação escolar e a “Arte Educação”, esta última, foco de análise deste trabalho
(REVISTA FUNDAC, 2014).
As atividades de cunho artístico-cultural (arte-educação) são estratégias que integram o
processo socioeducativo da medida de internação. São realizadas através de oficinas, projetos
especiais, comunicação social e eventos. Segundo a publicação da própria Revista Fundac
(2014, p. 12), tais atividades “acompanham o desenvolvimento de todas as ações pedagógicas
com o objetivo de permitir o acesso às linguagens artísticas e manifestações culturais,
contribuindo efetivamente para o plano pedagógico institucional”. Neste momento, irei
apresentar cada ação de arte-educação com suas respectivas características, acompanhadas,
eventualmente, de alguma explanação sobre o seu conteúdo pelos próprios arte-educadores,
tudo a partir das percepções que foram geradas através da observação silenciosa realizada em
campo.
4.3.1 - Oficina de Tecelagem.

A primeira ação de arte-educação observada foi a oficina de tecelagem. O objetivo
central desta ação consiste em ensinar aos adolescentes a construção artística de peças do
vestuário através da técnica de tecelagem. Os “Teares”, aparelhos utilizados para trançar os
fios, são os principais instrumentos utilizados na aula pela arte-educadora e pelos adolescentes.
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Figura 03 - Sala da oficina de tecelagem e aparelhos utilizados.

A sala conta ainda com outros instrumentos de produção dos tecidos e peças, como
máquina de costura, muitos tubos de fios de lã, tesoura e papeis.
O ambiente é composto por oito adolescentes, sendo sete deles educandos comuns e um
deles apresentado a mim como monitor da turma. Toda oficina de arte-educação conta com um
monitor (adolescente em situação de internamento) escolhido através de um projeto
denominado “QualiCase”. Tal projeto dá oportunidade de destaque a alguns adolescentes que
são mais bem avaliados pela equipe multidisciplinar e pelos próprios arte-educadores.
O monitor da turma, que é um dos participantes desta pesquisa, Gabriel (18 anos), fica
responsável pela guarda e utilização da tesoura. Desde o início, até o fim da aula, a tesoura fica
sob a posse do monitor, o que também faz parte de uma técnica de incentivo e confiança
trabalhada no projeto QualiCase.
Durante a tarde, turno em que acontece essa oficina, a turma se preparava para fazer
uma exposição dos objetos produzidos, uma funcionária serve café e biscoitos enquanto os
adolescentes, extremamente atentos aos ensinamentos da arte-educadora, preparam fio a fio o
colorido das peças que comporão a citada exposição. Pude fazer, em caráter exclusivo, algumas
imagens do que está sendo produzido.
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Figura 04 – Peças Of. Tecelagem

Figura 05 – Peças Of. Tecelagem

Figura 06 – Peças Of. Tecelagem
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Toda a construção é supervisionada pela arte-educadora, a qual intervém de forma
bastante firme em todas as ações dos adolescentes. Às 15:00 horas, a própria professora sai com
um pacote nas mãos, o que me parece ser algum tipo de alimento. Ao retornar, percebo que é o
lanche da tarde. A funcionária ajuda a servir a pipoca preparada para aquele momento que se
apresenta com bastante descontração.
“Quando tô aqui dá até pra esquecer que tô pegando cadeia. Relaxa a mente
do cara. M. (arte-educadora) já me ofereceu emprego quando eu sair daqui, já
tenho emprego e moradia certa em salvador, no ateliê dela. Não vou voltar pra
o interior”. (Gabriel – 18 anos: monitor da turma de tecelagem)

A experiência e perspectiva futura apresentada por Gabriel não é a realidade
predominante na CASE-SSA. Nem todos os adolescentes são monitores, a maioria não é
enxergada em suas individualidades, como no caso de Gabriel, que possui especial atenção dos
arte-educadores. Quando se encerra a atividade de tecelagem, forma-se uma fila e, antes da
saída e encaminhamento para os alojamentos, todos são revistados pelo socioeducadores. Neste
momento, a realidade do cerceamento de liberdade vem à tona, voltando tudo ao “normal”.
4.3.2 - Oficina de Percussão.

A oficina de percussão foi uma das mais observadas por mim. Quatro adolescentes que
participam do grupo de interlocutores deste trabalho fazem parte desta oficina, o que me
incentivou a frequentá-la de maneira mais recorrente.
A ação possui dois arte-educadores que revezam entre si as turmas. Tudo começa por
uma exposição histórica, pelo arte-educador, acerca da história da percussão. Vários ritmos
brasileiros e estrangeiros são apresentados aos adolescentes por meio de recurso de projeção de
imagem, o qual possibilita também trazer imagens e vídeos de apresentações de artistas que
referenciam o ritmo explicado. Os principais ritmos apresentados são: samba, pagode, samba
reggae, ritmos africanos e também religiosos.
Após a apresentação descrita acima, é dada oportunidade aos adolescentes de falarem
quais ritmos mais gostam e quais desses eles sentem vontade de tocar. O “pagode baiano” é
quase unanimidade no gosto musical dos garotos.
“A gente navega com os ritmos, como citei pra você, que faz parte da vida
deles, né, cotidiana, que nem todos nós temos acesso. Tudo depende de um
conteúdo programático que a gente associa com o setor pedagógico, pra gente
ver o que aquele alojamento, ou aquele jovem tem mais propriedade de aceitar
e, partir disso, a gente vai construindo um trabalho mais direto, pra poder
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propiciar a ele a oportunidade dele se entender, na verdade, como um artista,
como um músico, perceber como é a habilidade central dele”. (J.P., arteeducador de percussão)

A continuidade da aula se dá com a prática nos instrumentos percussivos utilizados,
conforme imagens a seguir:

Figura 07: Instrumentos Oficina de Percussão

Figura 08: Instrumentos da oficina de percussão
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Muitos adolescentes não têm qualquer familiaridade com os instrumentos, razão por
que, o arte-educador, com muita paciência, explica todos os movimentos que devem ser feitos:
“Eu digo sempre que quando eles chegam aqui eles chegam espancando o
tambor, mas eu digo pra eles que é necessário que eles respeitem o tambor,
porque o tambor, ele é responsável por nossa liberdade! Aí geralmente quando
eles chegam num estado psicológico em que ele está se ambientando ainda,
eles chegam meio que com uma revolta pra poder tocar, mas não chega com
a técnica. Então a gente tem que esperar aquele tempo pra ele poder se
tranquilizar e a gente dizer pra ele: o que é que você prefere, que alguém grite,
ou que alguém fale? Aí é que ele começa a entender que existem as fases, que
o fato dele tocar forte no tambor, dele tocar com força, não dá pra ele a
qualidade de fazer música” (J.P., arte-educador de percussão).

No fim da aula, todos estão descontraídos e brincando, o arte-educador também
participa das risadas e coloca algumas músicas para tocar sob pedidos dos adolescentes. Quando
o horário se encerra, o velho procedimento acontece, todos são revistados e encaminhados para
os seus respectivos alojamentos.
Importante ressaltar as dificuldades de se manter regular o andamento das oficinas,
devido à precariedade das instalações da CASE-SSA. Várias atividades são interrompidas por
algum fator de desestruturação física. Exemplo disso está nas imagens que eu pude fazer da
sala onde ocorre a oficina de percussão pois, no referido dia, estava ocorrendo o conserto de
uma tubulação que havia estourado e alagado toda a sala, o que deixou, por mais de uma
semana, os adolescentes sem a realização das atividades.
4.3.3 - Oficina de Artes Plásticas

Artes plásticas é a oficina mais antiga na CASE-SSA, antes mesmo de existir um projeto
pedagógico com o eixo arte-educação, esta oficina já ocorria sob a direção da mesma arteeducadora que desenvolve a função de instrutora até hoje.
Esta turma conta com um monitor – adolescente escolhido pela arte-educadora dentre
aqueles que mais se destacam. O ambiente é composto por 08 adolescentes em cada turma. As
aulas são dadas apenas no turno da tarde, o que dificulta, segundo a professora, o acesso de
todos os adolescentes à oficina, pois há choque de horários entre aqueles que estudam a tarde.
“Agora aqui nós temos monitor em cada turma... essa nova forma de João
(Diretor da CASE-SSA) trabalhar, tá sendo muito bom, porque ele (o monitor)
tem me ajudado, e cria-se um vínculo muito maior. Hoje ele tem uma outra
perspectiva de vida, é como eu digo, quando esses meninos não têm essa
ligação direta fica até difícil pra eles, né? Porque são poucos dias com o arteeducador” (B.J. - arte-educadora de Artes Plásticas).
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A aula se inicia com uma breve exposição sobre as tarefas do dia, a arte-educadora
distribui as responsabilidades e cada um começa a desenvolver os seus trabalhos. O foco desta
oficina está na pintura em tela, a sala é muito colorida e tem vários quadros na parede. A arteeducadora me explica que sempre procura trazer novidades para os adolescentes, com variação
de materiais, cores, tipos de tinta etc.
“Eu gosto de trabalhar com vários tipos de materiais, né... mas meu foco é
pintura em tela... é uma coisa que eu me identifiquei, é uma coisa que eu vejo
que eles se identificam, pintura em tela. Mas também trabalho com reciclagem
de disco, de papel, a gente faz decoração também nas épocas festivas, Natal,
São João, Páscoa” (B. J. – arte-educadora na oficina de artes-plásticas).

Figura 09: Sala Oficina de Artes Plásticas

Figura 10: Telas produzidas
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Figura 11: Telhas como tela – Of. Artes Plásticas

Todas as telas produzidas pela oficina de Artes Plásticas são comercializadas.
Acontecem feiras dentro da própria instituição, como também fora. B.J. me explica que, em
algumas oportunidades, já fez exposições em shoppings centers e no Instituo Mauá. Toda a
renda arrecada, segundo declara a arte-educadora, é revertida para a compra de materiais para
a própria oficina.
Os adolescentes permanecem sempre bastante concentrados nesta oficina, o que difere
do ambiente mais descontraído das outras. Questiono à professora se sempre eles se comportam
desse jeito. Ela responde positivamente, seguido de um “na maioria das vezes” (risos). B.J. me
explica que a pintura exige concentração para que os traços saiam cada vez mais perfeitos,
sendo que isso é bastante cobrado por ela.

Figura 12: Pintura em tela

Figura 13: Pintura em tela
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Ao final da aula, todos os quadros que estão sendo produzidos são separados e postos
para secar. Todos se despedem da professora, enquanto esta os orienta para que estejam na
próxima aula, pois há muito trabalho a ser feito. Revistados e postos em fila, todos retornam ao
alojamento.
4.3.4 - Oficina de Música e de Instrumento de sopro (Neojiba)

Tratarei dessas duas oficinas em conjunto, primeiro porque acontecem no mesmo
espaço e segundo porque os arte-educadores responsáveis trabalham em conjunto. A oficina de
música é mais antiga e a atividade se concentra nas aulas de violão. Já a oficina de instrumentos
de sopro, denominada pelo setor pedagógico de Neojiba25, é um convênio recente realizado
entre o projeto Neojiba e a FUNDAC. A parceria tem o objetivo de instaurar uma oficina de
formação musical para criação de um projeto de banda marcial.
“Eu venho pelo projeto Neojiba, que é um projeto de música clássica que tem
vários núcleos em salvador e fizeram uma parceria com a FUNDAC, porque
querem montar uma banda Marcial, que é banda de marcha. Então, como a
maioria desses jovens é de interior, como no interior tem bandas marciais, eles
resolveram tirar uma pessoa de lá... porque eu tocava na orquestra, só que me
afastei pra poder vir pra cá pra poder fazer esse trabalho” (L.F – arte-educador
na oficina Neojiba).

A oficina de música (violão) é realizada através do ensino do violão popular. São 08
adolescentes por turma. Os jovens são conduzidos de maneira bastante prática, o arte-educador
prepara os instrumentos e distribui para cada um. Há uma explanação inicial sobre as notas que
serão trabalhadas naquele dia, seguida das músicas que servirão de base. Todos observam as
notas demonstradas pelo professor e passam a copiar.
O arte-educador me explica que sua metodologia é observar como cada adolescente se
desenvolve na oficina, pois, na maioria das vezes, aquele é o primeiro contato do jovem com
um instrumento musical, sendo necessário identificar as habilidades de cada um para, após,
traçar um plano de ensino e aprendizagem de forma mais individualizada.

25

O NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) é um exemplo de política pública
que alia de forma pioneira na Bahia as áreas da cultura, da educação e do desenvolvimento social. Foi criado em
2007, pelo pianista, educador, regente e gestor cultural Ricardo Castro. É uma ação vinculada à Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Bahia e sua gestão é realizada por
uma organização social, o Instituto de Ação Social pela Música (IASPM).
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“Quando ele chega na oficina, ele começa a ter um contato com a música, e
partir daquilo ali é que a gente vai saber se ele tem uma tendência pra
determinado estilo de violão ou de música... de estilo de música, digamos
assim”. (H. arte-educador na oficina de música)

A sala onde acontecem as oficinas de violão e instrumentos de sopro é bem simples,
conta com algumas cadeiras, os instrumentos, caixas de som e demais equipamentos sonoros

Figura 14: Sala oficina de música

Figura 15: Instrumentos oficina de música

Na oficina comandada pelo arte-educador da Neojiba, os adolescentes precisam ter certa
habilidade inicial com o instrumento de sopro. Por conta disso, e também pela limitação do
número de instrumentos, L.F. me explica que, incialmente, foi feita uma seleção entre os
adolescentes. O objetivo seria verificar quais os adolescentes conseguiam efetuar a vibração
dos lábios, movimento necessário para se tocar um instrumento de sopro, segundo afirma o
arte-educador.
Como apontado, a aula é realizada no mesmo espaço onde acontece a oficina de violão,
sendo turmas diferentes. Num primeiro momento, o arte-educador faz uma apresentação do
instrumento. Após, grupos são selecionados para dividir os diversos instrumentos que emitem
sons diferentes. Alguns se mostram bastante empolgados, outros se colocam de maneira bem
tímida, aparentando estarem desconfortáveis com algo que é novo.
A tarde segue com bastante música para ser ouvida, tendo em vista a necessidade de se
escutar os diferentes sons dos instrumentos para que se saiba identificar quais são. A introdução
sobre notas e leitura de partitura também é feita nesta aula.
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Figura 16: Instrumentos oficina Neojiba

A impressão sentida, e aqui me refiro ao sentir na perspectiva do que defende FavretSaada (1990), no sentido de ser e estar “afetado” pelo que o campo de pesquisa lhe oferece,
quando da observação silenciosa realizada durante algumas aulas das oficinas de arte-educação,
é um misto de alegria e tristeza. A alegria brota ao entrar nas salas de aulas, ao perceber as
tonalidades das cores, os instrumentos e os materiais. Por outro lado, a tristeza não é controlada
quando se “cai” na realidade de que toda aquela estrutura está contida num sistema perverso de
cerceamento de liberdade. É possível, como de fato consegui imaginar, que aquelas salas de
arte-educação se tornam “pontos de repouso” (GOFFMAN, 1999), quando comparadas ao todo
da instituição CASE-SSA.
“A ideia é que ele saia do alojamento pra sair de um ambiente tenso, pra ter
uma... digamos assim... uma liberdade a mais. Pra eles é um ambiente mais de
recreação do que um ambiente de estudo” (H. arte-educador na oficina de
música).

A fala de H. é uma pista que me ajuda a pensar como se dá a percepção dos adolescentes
acerca das atividades de arte-educação oferecidas pela CASE-SSA. A partir daqui, torna-se
necessário mergulhar nas narrativas dos adolescentes participantes, bem como no discurso dos
profissionais envolvidos no processo de arte-educação, para melhor compreender o que a arte
e a cultura fazem nesse espaço.
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4.4 “Aqui pra nós o que tá valendo é a liberdade, né?”: apresentando os sujeitos da
pesquisa por uma perspectiva interseccional.
“Se você ficar parado na interseção onde múltiplas
formas de exclusão se cruzam, você tem chance de ser
atingido por todas elas” - Kimberlé Crenshaw.

O grupo de adolescentes que compõe esta pesquisa foi escolhido conforme alguns
critérios que demarcam a tentativa de melhor analisar a percepção do processo de arte-educação
em suas vidas. Não se trata, em qualquer hipótese, de tentar homogeneizar os participantes,
tendo em vista que a heterogeneidade é fator importante para a análise dos discursos
autobiográficos aqui descritos. Para além disto, constitui perspectiva central a elucidar esta
análise, os fatores intersecionais que ligam esses sujeitos uns aos outros e que determinam a
postura da política estatal frente a esses corpos.
Foram realizadas 14 (quatorze) entrevistas com adolescentes entre 17 e 19 anos, porém
uma delas foi retirada do banco de dados por solicitação do próprio participante que desistiu da
sua colaboração por razões de foro íntimo. Portanto, esta análise conta com o universo de 13
(treze) entrevistas que foram realizadas de forma semi-estruturada, conforme roteiro constante
no apêndice A.
Os treze adolescentes serão nomeados com nomes fictícios para fins de participação
neste trabalho, pois além de constituir dever ético de sigilo do pesquisador, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (1990) veda qualquer tipo de publicidade ou meio capaz de identificar
adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa.
Assim, escolho para referenciar os sujeitos participantes desta pesquisa nomes fictícios
comumente utilizados por brasileiros, são eles: Lucas (19 anos), Enzo (18 anos), Rafael (18
anos), Gustavo (18 anos), Pedro (17 anos), Bruno (17 anos), Diego (17 anos), Leonardo (17
anos), Rodrigo (18 anos), Tiago (19 anos), Gabriel (18 anos), Artur (19 anos), Mateus (19 anos)
Dos treze participantes da pesquisa, apenas Lucas e Leonardo estudavam antes da
internação, todos os outros abandonaram os estudos entre o 5º e o 7º ano, porém retornaram à
escola durante o período de internação. Quanto à etnia, Enzo, Gustavo, Bruno, Rodrigo, Tiago,
Artur e Mateus se autodeclaram negros, Lucas, Rafael, Pedro e Leonardo declaram-se pardos,
sendo que Diego e Gabriel declaram-se brancos. Em relação à naturalidade, Lucas, Enzo,
Gustavo, Bruno e Diego são da capital baiana, sendo Rafael, Pedro, Leonardo, Rodrigo, Artur,
Gabriel, Mateus e Tiago do interior da Bahia.
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A variável tempo de internamento foi considerada como uma das principais para servir
de critério na seleção do grupo de participantes. Nesse sentido, acredito que o tempo de
internamento pode influenciar na percepção dos adolescentes quanto ao processo
socioeducativo, bem como sobre o grau em que se assume o discurso de “verdade institucional”
(FERNANDES E MANSO, 2017) ou não. Portanto, os participantes da pesquisa contam com,
no mínimo, um ano de internamento.
A variável etária e a variável do binômio primariedade/reincidência também foram
consideradas como critério de seleção. Neste ponto, foram selecionados os adolescentes mais
velhos, por constituírem um grupo mais próximo da noção de “adolescência” selecionada por
este trabalho. A primariedade também se constituiu como critério, ou seja, todos os adolescentes
entrevistados são primários no que se refere à prática de ato infracional.
Inicialmente, o critério da unidade residencial foi pensado como diferenciador para a
especificação do grupo selecionado. Porém, ao me deparar com os números específicos da
CASE-SSA, tal critério não faria sentido. Isso porque, atualmente, 75%26 dos internos da
instituição são oriundos do interior do Estado. Tal informação se torna relevante quando da
análise dos impactos do processo socioeducativo, sendo que a seleção de adolescentes apenas
da capital não refletiria a realidade vivenciada na CASE-SSA.
Os participantes desta pesquisa são sujeitos que experimentam diversas vias de
opressão, como o conceito de interseccionlaidade, formulado por Crenshaw (2002), me ajuda a
perceber. Assim, alguns marcadores que constituem os sujeitos (gênero, etnia e classe social)
são aqui evidenciados por revelarem importantes fatores que auxiliarão na compreensão sobre
como esses indivíduos percebem o itinerário socioeducativo, sobretudo o processo pedagógico
da arte-educação.
4.4.1 Do Gênero, da Etnia e da Classe Social.

Como informado, considero importante esclarecer que este trabalho possui um recorte
de gênero, o que constitui o primeiro critério de seleção do grupo participante. Nesse sentido,
tal escolha não é despretensiosa, uma vez que, no Brasil, há preponderância do alcance do
direito penal juvenil sobre os jovens do gênero masculino.
Conforme aponta o Plano de Atendimento Socioeducativo da Bahia (2015), o número
de adolescentes do gênero masculino que estão em cumprimento de medida socioeducativa, nos

26

Fonte: Sipia-SINASE-GELSE
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anos de 2011 a 2014, é em média 07 (sete) vezes maior do que o número de adolescentes do
gênero feminino:

Tabela 06
Fonte: Plano de Atendimento Socioeducativo da Bahia – 2015

Por essa razão, tendo em vista que o maior direcionamento da estratégia pedagógica de
arte-educação se dá sobre o gênero masculino, acredito ser importante compreender como esse
sujeito masculino percebe e entende a ligação com o sensível (arte-educação), e também como
tal processo reverbera na sua subjetividade.
Os adolescentes participantes desta pesquisa também demonstram um recorte da
população juvenil que cumpre a medida socioeducativa de internação na CASE-Salvador, já
que, em sua maioria, são pardos e negros, conforme autodeclararão dos participantes, à exceção
de Diego e Gabriel, que se declaram brancos. São oriundos de famílias em situação de
vulnerabilidade econômico-social, até mesmo com genitores envolvidos no crime, o que
demonstra o aspecto de inserção desses sujeitos em redes de exploração (MISSE, 2007):
“Antes de eu morar com minha mãe eu morava com meu pai, sabe? Aí meu
pai era dono de boate, aí ele foi preso por tráfico internacional de mulher”
(Bruno, 17 anos)

As constatações étnicas apresentadas aqui encontram guarida no Atlas da Violência
(2018) quando aponta os dados de homicídio por arma de fogo nos Estados brasileiros. Verificase, portanto, que os números de homicídios que acometem a população negra baiana são
infinitamente superiores aos que alcançam a juventude branca e, além disso, crescem ano após
ano:
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Tabela 07
Fonte: Atlas da Violência 2018

Constato que os homicídios por arma de fogo possuem seletividade étnica, estando a
população negra vitimada por este tipo de violência. Neste ponto, não há coincidência entre os
dados apontados aqui e a “cor” predominante dos sujeitos que estão inseridos na CASE-SSA.
Há uma evidente constatação do que Zaluar (2004) chama de criminalização da pobreza, sendo
que este espectro (o da etnia) é somado ao gênero e à classe social para compor uma estrutura
de opressão sobre os corpos dos sujeitos aqui em análise.
Esta conjuntura está muito relacionada com o que Wacquant (2001) sinaliza sobre a
postura de um estado que não se propõe a garantir seguridade social para os pobres e, em
contrapartida, estatui um Estado policialesco e repressor para essas mesmas pessoas:
“Em termos claros, embora sua vocação não resida nisso e ela não tenha nem
competência nem meios para isso, a polícia deve daqui em diante fazer a tarefa
que o trabalho social não faz ou já não faz mais desde que se admite que não
há (verá) trabalho para todos. À regulamentação da pobreza permanente pelo
trabalho assalariado sucede sua regulamentação pelas forças da ordem e pelos
tribunais” (WACQUANT, 2001, p. 85).

É certo que todos os participantes desta pesquisa experimentaram essa relação de
violência perante o Estado. Primeiro através da situação de pobreza constatada, que fica
evidente quando se questiona sobre a origem dos participantes. Isto é, todos residiam em bairros
periféricos da capital ou no interior do estado, sendo certo que os seus genitores desenvolvem
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atividades que, neste país, são sub-remuneradas e desvalorizadas. Assim, quando questionados
acerca das atividades profissionais dos seus pais ou responsáveis, declararam:
“Vendedor ambulante, tem quiosque na praia e trabalha com isso mesmo”
(Diego, 17 anos).
“Minha avó? Ela sempre foi doméstica, minha mãe também, meu pai eu não
conheço” (Gustavo, 18 anos).
“Mãe trabalhava de camareira e agora cozinheira, meu pai trabalhava em
construção urbana” (Enzo, 18 anos).
“Minha mãe exercia profissão de cozinheira e meu pai de vigilante” (Lucas,
19 anos)

Além de toda esta situação de desigualdade vivenciada por esses adolescentes, existe
um segundo grau de violência experimentado que reverbera do próprio tratamento que é dado
pelo sistema de segurança pública, pois a política de repressão do Estado, direcionada para
adolescentes alcançados pelo direito penal juvenil, está ligada à mesma atitude dirigida aos
adultos considerados criminosos. Ou seja, apreensão do adolescente e encaminhamento para
uma delegacia especializada (SINASE, 2012).
O momento anterior à clausura desses jovens é parte interessante para se pensar o grau
de envolvimento dos mesmos com as atividades relacionadas à educação e, principalmente, se
já existia algum tipo de envolvimento com a arte-educação. Neste ponto, todos descreveram
apenas a realização de atividades laborais, mesmo quando eram crianças.
“Trabalhei de auxiliar veterinário, dava banho em cachorro e na distribuidora,
trabalhei um ano e quatro meses antes de acontecer o ocorrido. Significava
vida! Não só pra mim. Uma oportunidade, só que eu não soube dar valor”
(Enzo, 18 anos)
“Trabalhei com meus doze anos. Significava Caráter, postura, tudo né, velho?
Pra um cara ser honesto” (Gustavo, 18 anos).
“Trabalhava com meu tio, era pintor de carro, eu ajudava ele. Estudava de
tarde e trabalhava de manhã. No futuro já teria um aprendizado, podia ser uma
pessoa direita” (Pedro, 17 anos).
“Trabalhava! Lavava carro, vendia água, já trabalhei em oficina mecânica.
Antes de entrar aqui eu trabalhava pra ter o que é meu, pra conquistar os meus
objetivos, mas chegou certo tempo que eu deixei de lado e fui pro lado errado”
(Bruno, 17 anos).
“Parei de estudar pra trabalhar no seringal. Eu sangrava seringa numa fazenda
lá.” (Tiago, 19 anos)
“Trabalhava de ajudante de pedreiro, as vezes em banca de verdura vendendo.
Já trabalhei também vendendo CD e DVD na rua.” (Gabriel, 18 anos)
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Aqui reside a constatação do que Favereto (2007) apontou sobre a ausência de educação
para o sensível no estado brasileiro e, principalmente, para a população em estado de
vulnerabilidade econômico-social. Ou seja, não existe qualquer investida estatal, no que se
refere à política pública, que ofereça a esses jovens acesso às linguagens artísticas através da
educação formal. Muito antes, a maioria dos entrevistados abandonaram a escola para trabalhar.
Mesmo no âmbito institucional, o projeto educacional voltado para a profissionalização
dos internos está ligado às velhas ocupações profissionais determinadas para as pessoas pobres.
Por outras palavras, o que é oferecido como alternativa à “delinquência” são os mesmos
trabalhos (sub-remunerados) direcionados historicamente para essa população:

Figura 17
Fonte: Revista FUNDAC – Ano: 2014

Apresentados os adolescentes participantes e feita uma análise geral dos aspectos
principais que permitem individualizá-los, mas também pensá-los a partir de um contexto
intersecional que envolve os aspectos ligados ao gênero, à etnia e à classe social(CRENSHAW,
2002), aspectos estes que influenciam na percepção do processo socioeducativo, mais
especificamente na experiência com a arte-educação, partirei agora para uma análise minuciosa,
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a partir das narrativas dos participantes, que tem o objetivo de entender como esses mesmos
sujeitos subjetivam o processo socioeducativo, mais especificamente as atividades de arteeducação.
4.5 O sistema de verdade institucional incorporado aos discursos.

O esforço analítico que me interessa neste momento se traduz na possibilidade de deixar
evidente a complexidade do que se apresenta nos discursos dos adolescentes, sobretudo porque,
“a prisão é uma instituição complexa e produtora de diversos saberes. Assim, não podemos
totalizá-la por nenhuma das suas singularidades” (COELHO e FILHO, 2012, p. 12). A
percepção dos adolescentes acerca do processo socioeducativo está longe de ter um caráter
uniforme ou mesmo de ser realizada de maneira pragmática, pelo que se projeta de forma
bastante complexa. Neste ponto, as reflexões de Morin (1995, p. 58) me auxiliam nessa
trajetória:
“A complexidade aparece certamente onde o pensamento simplificador falha,
mas integra nela tudo o que põe ordem, clareza, distinção, precisão de
conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador desintegra a
complexidade do real, o pensamento complexo integra o mais possível os
modos simplificadores de pensar, mas recusa as conseqüências mutiladoras,
redutoras, unidimensionais e, finalmente, ilusórias de uma simplificação que
se toma pelo reflexo do que há de real na realidade”.

Os discursos produzidos pelos jovens em situação de internamento serão considerados
em suas reais possibilidades, tendo em vista a situação de clausura e submissão à disciplina
institucional, pois conforme sugere Goffman (1999) os efeitos da clausura em instituições totais
promovem profanações, degradações e ataques diários ao eu. Destarte, a situação de
internamento demonstra clara relação de poder entre o sujeito internado e um sistema que impõe
uma forma de vida institucionalmente enquadrada pela obediência a determinados atos
normativos, os quais o sujeito não teve a oportunidade de participar das definições, mas que,
por outro lado, determinam a sua existência institucional e as práticas que lhes são associadas.
Tais práticas podem definir as possibilidades de ser e inviabilizar outras; é certo que são
produzidas por um determinado tipo de discurso que as legitima e fundamenta, “reconhecendoas como verdadeiras e visíveis, ao mesmo tempo que exclui como falsas outras formas materiais
e simbólicas de poder que, assim, permanecem na invisibilidade, o que configura um regime de
verdade” (FERNANDES E MANSO, 2017, p. 36).
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Desse modo, esses discursos serão considerados através do filtro determinado pelo
próprio dispositivo de intervenção tutelar e pelo discurso correlato que o legitima, ou seja, o
sistema de verdade institucional que pode ser assumido como postura pelos jovens em situação
de internamento. Tal consideração encontra clareza na definição de Manso e Fernandes (2017,
p. 36):
“Designamos por regime tutelar de verdade as práticas, materiais e
discursivas, institucionalmente produzidas e sustentadas, e que são parte
integrante do funcionamento do centro educativo enquanto peça do
dispositivo de intervenção tutelar (tribunal de menores, centros educativos),
dizendo respeito à mundividência produzida e/ou utilizada por esse
dispositivo e que podemos encontrar, por exemplo, nos normativos legais
como a Lei Tutelar Educativa (L.T.E.) ou Projeto de Intervenção Educativa
dos centros educativos, mas também no Projeto Educativo Pessoal que define
os objetivos do internamento de cada jovem”.

As categorias de análise – responsabilização individual, construção de um novo projeto
de vida, relação com a arte-educação - que foram identificadas nas narrativas dos participantes
fundamentam este enquadramento teórico, dada a proximidade com o sistema de verdade
institucional. Ou seja, os discursos dos adolescentes se aproximam, em grande medida, do que
é estipulado pela instituição como meta do processo socioeducativo de inserção nas atividades
de arte-educação:
“Participo de várias atividades, percussionista, de música, ensaio de dança,
teatro, também faço parte da relação pública da case salvador, sou
recepcionista, recebo convidados. Eu me dedico a todas, né? O máximo que
eu puder aprender de coisas daqui, pra mim, seria bom. Antes não tinha muito
contato não, mas passei a gostar de ser percussionista, tocar um instrumento”
(Lucas 19 anos).
“Como eu falo, aqui é uma escola tanto pro mal, como pro bem. Tem
oportunidades boas que muitas pessoas abraçam, que a pessoa dá um voto de
confiança, porque nem todos... nem todas que vão dar oportunidades pra essas
pessoas como eu, porque acham que vão querer fazer algo errado, então são
oportunidades válidas pra mim, que eu guardo” (Enzo, 18 anos).
“Fez eu mudar um pouco minha mente. Ficar com a mente um pouco madura
para as coisas do mundo. É importante. O meu jeito de ser com as pessoas
mudou, jeito de falar, de agir, o comportamento” (Rafael, 18 anos).
“Eu gosto muito das atividades aqui. É importante pra nós, renova a mente do
cara, sabe? Tanto na parte física como na parte emocional. Acho importante”
(Tiago, 19 anos).

No entanto, não há como deixar de fora desta análise as questões que giram em torno da
situação subjetiva desses adolescentes que estão privados de liberdade e como os seus discursos
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podem conter pistas do que realmente pensam, desejam ou esperam de suas vidas, o que me faz
encontrar verdadeiros “hiperlinks” que dão abertura a outros tipos de análise sobre o que está
sendo dito. Como sugere Goffman (2004, p. 38), esta situação encontrada em instituições
fechadas se encontra no campo da manipulação da identidade deteriorada. Trata-se da
manipulação de informação do estigmatizado (o adolescente). Nesse sentido, a barreira que se
põe aqui está em uma fala que poderia ser totalmente aberta e franca, mas que no contexto de
uma pessoa estigmatizada não o será, por todas as circunstâncias que envolvem a subjetividade
daquele indivíduo marcado pelo estigma num ambiente fechado.
O que tento evidenciar nos discursos dos adolescentes participantes desta pesquisa está
relacionado com o que Santiago (2000) afirma sobre como toda retórica busca superar as
dificuldades do discurso sincero. Com isso, não estou afirmando de antemão que os discursos
dos adolescentes aqui em referência estão permeados pela falsidade, mas busco chamar a
atenção para o contexto em que esses discursos são produzidos. Quero dizer, o que é dito por
esses jovens no contexto de privação de liberdade pode ser usado para conquistar o bem mais
almejado por eles, ou seja, a liberdade. Portanto, tais formações discursivas estarão,
necessariamente, influenciadas pelo poder panóptico (FOUCAULT, 1987) da instituição, bem
como pelo cumprimento do principal objetivo dos adolescentes que querem ganhar a liberdade,
isto é, demonstrar que estão absorvendo o processo socioeducativo:
“Aqui pra nós o que tá valendo é a liberdade, né? Vendo se consegue se
adaptar a certos tipos de coisa que acontece aqui, pelo tempo que tenho
também. Me encaixo em um bocado de atividade boa aqui, entendeu?”
(Gustavo, 18 anos).

O sistema de verdade institucional, conforme afirmam Manso e Fernandes (2017)
sustenta a ideia do processo de subjetivação como principal tarefa existencial, o que força o
sujeito a tomar uma postura de auto investimento constante, pela qual possa definir sua posição
no mundo, entendida como a inserção na ordem (política, social e econômica) dominante, esta
que estará sempre associada ao processo de educação formal e ao trabalho colocados como
estratégia principal do processo socioeducativo que deve ser subjetivado.
Na realidade da CASE-SSA, esse processo de subjetivação se dá através da construção
de um suposto “novo projeto de vida” que esses sujeitos devem aderir como meta para
ganharem a liberdade. Todo o processo acontece através da avaliação semestral por uma equipe
multidisciplinar que tem a responsabilidade de promover no adolescente o sentimento de

112

“responsabilização pelo ato cometido”. Dessa forma, as cartas são dadas pela instituição e os
adolescentes passam a “jogar” o jogo institucional mediante as suas declarações:
“Quero sair dessa vida. Eu quero uma coisa melhor pra mim, chegar lá fora
trabalhar com alguma coisa boa, voltar pro interior, viver com minha família,
ganhar meu dinheiro suado” (Artur, 19 anos).
“É isso mesmo, rapaz? Isso não é “baratino” não, né? Aqui tem vários que
falam isso, mas quando saem, não demora muito e voltam” (Funcionário da
instituição em resposta ao que foi dito por Artur).
“Quero voltar a morar com minha mãe. Vou jogar o que aprendi aqui na pista,
fiz curso de padeiro e informática [...] qualquer coisa que arranjar nessa área
eu vou querer. Fazer uma faculdade também, é o que quero” (Tiago, 19 anos).
“Rpz... penso em servir a deus e quero fazer... entrar nos fuzileiros naval ou
fazer uma faculdade, dar uma vida melhor à minha família” (Enzo, 18 anos).
“Quero cuidar do meu filho, da minha mãe, das minhas irmãs” (Rafael, 18
anos).
“Melhora! Crescer na vida, né? Sempre crescer na vida. Ter um conforto de
vida. Conforto financeiro. Obtendo o lado bom e obtendo o lado ruim, todos
os dois” (Gustavo, 18 anos).
“Penso em estudar e trabalhar, arrumar uma namorada pra mim e frequentar a
igreja” (Pedro, 17 anos).

Toda a responsabilidade pela construção desse “novo projeto de vida” é centrada única
e exclusivamente nas mãos dos próprios jovens. “Não há, portanto, um discurso orientado para
o reconhecimento dos constrangimentos estruturais e não dependentes da vontade do sujeito e
que têm sobre o seu percurso de vida um poder de condicionamento que, assim, não é
devidamente reconhecido” (MANSO E FERNANDES, 2017, p. 37).
Algumas narrativas, porém, conseguem caminhar na dificuldade do discurso sincero e
(SANTIAGO, 2000), honestamente, são ventiladas por uma onda de revolta com o sistema ou
mesmo pela via do pensamento pragmático acerca do que seria mais confortável – a vida dita
infracional ou a adequação ao sistema político, econômico e social dominante. Essa também
não deixa de ser uma outra via que demonstra mais uma estratégia de sobrevivência
institucional, o que Manso e Fernandes (2017, p. 39) chamam de “contestação aberta ao regime
tutelar de verdade”:
“Rapaz, assim, muitos que estão lá fora pensam que quem tá aqui dentro vai
ressocializar, mas não vai! Só vai se o cara tiver a mente, porque aqui não tem
recurso para a pessoa mudar de vida, por exemplo: aqui fumava, aí pra parar
de fumar foi um sacrifício – “ah, tem que parar de fumar porque o juiz já
mandou e não pode fumar aqui dentro” - mas aí que recurso tem pra você parar
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de fumar? Sendo que você diariamente convive com isso? Ai não tem, vai na
tora”. [...] Aí outras coisas... falo em termos de comida, não vem ao caso, mas
não é legal, tem, vem no horário certo, mas não é legal. A gente come porque
tá aqui dentro. Aí a atividade... uma vez na semana rola uma atividade. Escola?
Raridade chamar a escola, mas quando tem nós vai, nós tenta fazer bonito,
mas a gente só muda por causa de nós mesmo – “po, essa vida não dá, então
não quero”, não é que a unidade oferece coisa não. Algumas coisas ela dá, mas
raramente”. (Diego, 17 anos)
“Rapaz... eu trabalhava sangrando seringueira lá no meu interior, depois que
fui pra essa vida de passar droga comecei a ganhar mais dinheiro. O que eu
ganhava em um mês sangrando seringa eu tirava em uma semana no tráfico.
Aí era mais vantagem pra mim”. (Tiago, 19 anos)

Aqui se encontra uma característica muito próxima do que Manso e Fernandes
denominaram de “retirada”, ou seja, o sujeito, buscando preservar a sua autoestima, muito antes
de entrar no “jogo institucional” considera-o perdido, tendo em vista a sua indisposição para
encarar uma suposta reconstrução que pode não acontecer como esperado; portanto, para não
enfrentar o fracasso, o indivíduo conserva seu status de moralidade nas mesmas condições. Do
mesmo modo, no que se refere à opção pela vida não inscrita nos padrões dominantes,
Wacquant (2001) atribui à possibilidade de uma celebração hipervalorizada da lógica do
empreendedorismo ilegal, na medida em que possibilita o acesso a ordem dominante, conforme
amparo irrestrito das redes de exploração (MISSE, 2007).
O entendimento sobre a percepção dos adolescentes acerca do processo socioeducativo,
de forma mais geral, aponta para como a arte-educação encontra lugar nesse processo, como
também serve para introduzir a compreensão sobre como os sujeitos em situação de
internamento lidam com toda essa conjuntura. O que se segue é uma análise mais detalhada
sobre o processo de subjetivação da arte-educação, primeiro através do olhar do arte-educador,
depois através da percepção dos adolescentes e, em ambos os sentidos, a problematização sobre
o uso instrumental da arte e da cultura.
4.6 O que a arte e a cultura podem fazer num ambiente de clausura?
“Tenho problemas com artistas que falam: “Mas
você diz que a arte pode ser usada. Não se usa a
arte, ela é livre” - Claudio di Girólamo Carlini

A inquietação mais importante que me ocorre desde o início deste trabalho diz respeito
à quase ensurdecedora e constante pergunta: a arte e a cultura servem para algo? Em outras
palavras, existe um fator instrumental inerente ao educar através da arte e da cultura? A própria
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noção de arte-educação já está carregada por um senso utilitarista sobre a arte. Nesse sentido,
diversas são as discussões sobre esse ponto e a celeuma acadêmica prospera nos estudos de
Barbosa (2008), Kraeme e Sasse (2010), Coelho (2008) e etc. O fato é que existe um senso
comum sobre a utilização da cultura como instrumento para se gerar algum resultado, ou, como
afirma Coelho (2008, p. 10), no imaginário social existe a crença de que “a cultura tudo pode,
e tudo pode de bom no e para o social”.
Essa convicção de que a cultura pode ser considerada como mola propulsora para a
inclusão social está presente em diversas políticas públicas do sistema socioeducativo
brasileiro. Ocorre que a certeza presente no discurso da “boa cultura” ou da “cultura para o
social”, nas reflexões de Coelho (2008), nega completamente a noção de que o território da
cultura é composto por uma série de contrariedades, e de que não está carregado apenas de
positividade. O discurso de que a cultura pode ser o ideal reformador de um indivíduo, pode
ser, a priori, pouco verossímil, tendo em vista que se coloca na cultura e na arte uma
responsabilidade por resultados considerados positivos, porém nunca assumidos por esses
campos do saber.
Por outro lado, há teóricos que defendem a necessidade de uma educação imbricada
com a cultura. Conforme afirma Araújo (2018, p. 59), a educação que aproxima os sujeitos da
ciência e da tecnologia deveria aproximá-los também das artes:
“Quando se trata das ilimitadas potencialidades do ser humano, do domínio
da natureza, do conhecimento da espécie ou do que, genericamente, se chama
produção do espírito, a educação, com todo o peso de sua importância,
reproduz a paideia grega como processo de transmissão do saber e deve ser
entendida como o braço organizado, sistematizado e hierarquizado da cultura.
Da mesma maneira que a racionalidade é indispensável para compreender o
homem, sua história e a utilização que faz da natureza, a sensibilidade é
indispensável para abrir as portas da percepção do mundo simbólico, o acesso
à produção do imaginário, da subjetividade e das emoções”.

Em reforço, Araújo (2018, p. 60) ainda defende, num claro enquadramento instrumental
das artes, que o ser humano é, sobretudo, subjetividade. Para o autor, a convivência com a arte
comove, enternece, dá esperança e enriquece a experiência de estar no mundo. A arte como
também a cultura permitem tornar o ser humano mais sensível, solidário, participante e
consciente. Neste ponto, não há como deixar de confrontar tais afirmações com a perspectiva
defendida por Coelho (2008), no que se refere especificamente à cultura, quando afirma que o
território cultural pode se constituir também por fatores negativos, como por exemplo, a cultura
do ódio.
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No campo teórico várias são as convicções sobre o uso ou não uso da arte e da cultura
como mola propulsora para a inclusão social (COLEHO, 2012), mas na ordem empírica as
constatações podem ser completamente diferentes, justamente porque a arte-educação não pode
ser tomada como um processo rígido e destinado a resultados preestabelecidos. Ou seja, é
necessário se considerar os processos individuais e compreender dentro de cada universo
subjetivo como a arte pode reverberar. É o que defende Mato (2005, p. 121) sobre a noção de
diversidade na experiência com a cultura: “pienso que la existencia de estas diversas
representaciones respecto de qué o cómo es una cultura se presentan porque cada uno de quienes
reivindican suya una supuesta “cultura”, tiene su propia manera de verla, de experimentarla, de
narrarla y de representarla”.
4.6.1 – O olhar do arte-educador: entrecruzamento das vias de opressão que afetam o
processo arte-educativo.
“Olha lá, quem é aquele menino lá, ele não é só
aquele que dá trabalho, aquele danado, aquele
que... É também (risos), mas tem outra coisa ali
dentro. (S. – arte-educadora de expressão corporal)

O papel que os arte-educadores e as arte-educadoras desenvolvem na CASE-SSA
constitui uma das categorias de análise deste trabalho. É preciso entender, através do olhar e
das percepções desses profissionais, como a arte e a cultura atuam no ambiente adverso da
“prisão” juvenil. Para tanto, realizei seis entrevistas semi-estruturadas, três delas com arteeducadores e as outras três com arte-educadoras da instituição. No decorrer da análise, irei
identificá-los pelas iniciais dos seus nomes, tendo em vista a desnecessidade de identificação
pessoal dos participantes para fins de pesquisa acadêmica. Assim, quando forem mencionados,
serão tratados como arte-educador/arte-educadora, professor/professora ou instrutor/instrutora.
Os arte-educadores e as arte-educadoras entrevistadas foram: H. (professor de música);
J.P. (professor de percussão); M. (professora de tecelagem); S. (professora de expressão
corporal); L.F. (professor de instrumento de sopro – Neojiba) e B.J. (professora de artes
plásticas).
H. é músico, com formação técnica em música, especialização em instrumento violão e
instrumento suplementar o violino. J.P. possui o ensino médio completo e sua formação
artística, como percussionista, vem da experiência prática em trabalhos junto a artistas da
música baiana como Carlinhos Brown, Gilberto Gil e Timbalada. Sua formação cidadã passa
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também pela militância no movimento negro da Bahia, bem como engajamento em projetos
sociais em comunidades da cidade de Salvador. L.F. também possui o ensino médio, sua
formação musical é inteiramente construída no projeto Neojiba, do qual faz parte desde o ano
de 2013. M. tem curso de Estilismo e produção de moda pelo SENAC, possui formação técnica
em design e moda. S. é formada em produção cultural e mediação de conflitos pela
Universidade Católica de Salvador. Por fim, B.J tem graduação em artes plásticas pela
Universidade Católica de Salvador.
Ouvir os profissionais envolvidos diretamente com as atividades de arte-educação na
CASE-SSA possibilitou a construção e aprofundamento das categorias de análise que envolvem
o aspecto interseccional (CRENSHAW, 2002) dos adolescentes em situação de internamento.
Em outras palavras, como a arte e a cultura dialogam com as diversas situações de opressão
e/ou expressões de identidade desses sujeitos que estão em situação de cerceamento de
liberdade?
A primeira relação que pode ser estabelecida através dos discursos dos arte-educadores
é, sem dúvida, com a questão de classe que envolve todos os adolescentes internos na CASESSA. Há, portanto, um grande problema de acesso às linguagens artísticas, como propõe
Barbosa (1989) que hostiliza as classes menos favorecidas no Brasil, sendo os participantes
desta pesquisa um grupo que representa, de certa forma, uma categoria a quem historicamente
se negou diversos direitos, inclusive os culturais.
“Outro fator importante é a questão do contato que eles nunca tiveram com
nenhum instrumento, com nenhum tipo de arte, e aqui eles passam ter esse
contato que muitas vezes acaba mudando a vida deles, como é o caso de um
dos alunos que ano passado saiu daqui e já ganhou uma bolsa pra Neojiba e
hoje ele faz parte de uma orquestra de cordas, do núcleo lá de Nazaré”. (H.)
“Porque muitos dos jovens que passam por aqui nem família têm direito.
Então, como é que um jovem desse pode estar ai né, enfrentando palcos,
enfrentando diversos outros espaços, desde quando ele já foi martirizado pela
sociedade, preconceituado (sic) pela sociedade... então ele já tá, mesmo saindo
daqui, sem dever nada pra justiça, ele passa a dever pra sociedade lá fora,
porque é uma sociedade que é discriminatória” (J.P.).

A questão aqui exposta reivindica uma realidade que é, de fato, a primeira ressalva que
deve ser feita quando da análise de ações de arte-educação dentro de instituições totais. É
preciso problematizar as condições socioeconômicas dos jovens internos na CASE-SSA.
Entender que o processo de arte-educação acontece em um ambiente completamente adverso
faz parte da estratégia de avaliação do significado dessas atividades para os sujeitos envolvidos.
É preciso também compreender a trajetória de vida desses mesmos sujeitos fora da instituição,
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uma vez que a vida externa e a vida interna não podem ser analisadas de forma separada
(CUNHA, 2002), pois o sujeito que outrora vivia em certa condição social é o mesmo que,
agora, estará entregue à institucionalização da unidade. Nessa perspectiva, S. aponta isso de
maneira bastante esclarecedora:
“Porque não adianta você fazer todo um esforço dentro de um espaço e depois
ele não ter estrutura pra manter isso. Então um menino que tem 6 refeições
por dia, quando chega em casa tá passando fome. Ele não tem comida em casa
pra ele comer. O menino que aqui tinha psicólogo, assistente social... ele vai
falar com quem das angustias dele lá fora? Que o SUS não tem psicólogo pra
atender, é 7 meses pra você conseguir uma consulta com um psicólogo, e se
você conseguir! O menino que aqui tem dentista! Onde foi que ele conseguiu
um dentista na comunidade dele? Então ele chega lá fora e se depara com um
mundo em que ele sempre viveu, sem trabalho, sem oportunidade, então ele
vai ter que aprender a lidar com isso” (S.).

É extremamente violento reconhecer que o ambiente de cerceamento de liberdade pode
garantir direitos básicos para jovens em situação de internamento. Mais violento ainda é
acreditar que essa situação seja o único meio para que esses jovens tenham acesso a tais direitos:
“Muitas vezes a privação de liberdade é a garantia de direitos. Por incrível que
pareça. A partir da privação é que começa a ter acesso aos direitos, coisas que
eles nem sonhavam, então é aqui dentro que eles conseguem ter acesso. Com
a privação muitos aprendem o que é o direito. Começa a conhecer o ECA, e
muitos por falta desse conhecimento continuam aqui, que muitos nem
deveriam estar aqui” (S.).

Assim, estar ciente das condições adversas às quais estão submetidos os adolescentes
participantes desta pesquisa, muito antes de viverem uma vida institucionalizada, é o primeiro
passo para entender que o processo arte-educativo se dará de maneira completamente diferente
quando comparado a uma perspectiva de educação formal, por exemplo. Trata-se da lógica de
“degradação do eu” (GOFFMAN,1999) causada pelo ambiente tóxico de cerceamento de
liberdade, juntamente com as condições sociais e econômicas dos sujeitos, que farão toda a
diferença num processo socioeducativo como esse.
“Porque muitas das vezes ele não tem fatores psicológicos que o ajude a dar
continuidade a isso, a gente pode formar ele, né, dar o lápis, mas ele tá tão
trêmulo que acaba escrevendo no nervoso do tremor das mãos. Porque o ato
de você estar privado de liberdade é um ato psicológico que lhe aflige. É tanto
que muitas das vezes quando a gente vai fazer uma atividade a gente ainda
tem que deixar eles se reconhecer, né... quando ele desce do alojamento ele
precisa se reconhecer primeiro. A gente não consegue fazer com que ele
assimile as coisas com rapidez. Porque ele ainda vem com o choque do espaço
onde ele tava vivendo” (J.P.).
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Desse modo, o discurso dos arte-educadores é bastante coeso quanto à necessidade de
se construir estratégias para que a vida dos adolescentes em situação de internamento possa
acontecer de forma positiva, sobretudo, após o período de internação, enquadrando a cultura e
a arte como possibilidades reais de emancipação desses sujeitos, mas apenas se existir um
sistema externo de apoio:
“Não existe política, assim, é... realmente dentro de redes que ajudem o jovem
a se integrar profissionalmente. Porque o que a gente tem aqui,
particularmente, eu particularmente vejo, que a arte ela tem que também
propiciar o desenvolvimento financeiro e socioeconômico. Então se arte fica
somente na base lúdica ela se perde. Então eu tenho em mim que a arte
educação ela tem que vir como um instrumento de responsabilização
socioeconômica, né? Porque a partir da responsabilização socioeconômica
que a gente vai poder dar, a gente vai tirar o menino, na verdade, fazer com
que ele não furte algo, porque na maioria das ações que nós vemos da
juventude que vem aqui, estão ligados ao tráfico de drogas, né? Estão ligados
a algum tipo de violência letal, né? E a gente percebe que essa violência toda
foi criada dentro da economia mesmo, porque muitas das vezes eles vêm de
uma família que não tem como se sustentar... é mais um desempregado” (J.P).
“Vem... você trabalha todo ele, né? Mostra pra ele um outro universo do que
ele é capaz, até de repente empodera ele, e aí quando ele sai, que ele é liberado,
que ele cumpriu a pena dele, que ele não deve mais nada, né? Pra onde ele
volta? Pro mesmo lugar de origem, vai viver do que? Vai fazer o que? Muitos
a gente tá perdendo, meninos aqui que saem, é liberado e quando volta...
recentemente teve um, só foi descer do ônibus, na própria rodoviária, em
tempo de pedir uma coxinha, quando levou na boca... três tiros! Morreu!”
(M.).
“[...] mas aí quando sai isso não é continuado, porque não adianta você fazer
todo um esforço dentro de um espaço e depois ele não ter estrutura pra manter
isso” (S.).

O cenário exposto nas falas dos professores reforça as estatísticas apontadas ao longo
deste trabalho, pois embora os sujeitos desta pesquisa estejam vivos, muitos adolescentes que
cumprem medida socioeducativa não conseguem sair do ciclo de violência que os vitimiza, pois
ao ganharem a liberdade serão novamente expostos às situações adversas que podem lhes tirar
a vida, conforme apontou M. em seu discurso.
O processo descrito pelos professores compreende o que Fernandes e Manso (2017, p.
42) analisam como o fracasso do dispositivo tutelar, uma vez que não há qualquer alteração das
condições materiais e simbólicas que anteriormente inviabilizaram formas normativas de
inscrição social, ou mesmo porque não garantem ao sujeito reinventar-se por meio de variadas
opções que efetivamente se constituam como alternativa.
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“Eu sempre digo que se a gente tivesse trabalhado pela prevenção, se existisse
políticas públicas pra que isso acabasse chegando, por exemplo, na minha
comunidade, com certeza a gente não teria que tá vindo aqui pra poder
trabalhar esse jovem aqui dentro. Então, por mais que a gente tente mostrar
pra ele um mundo, assim, no nível arte-educativo, são poucos que acontecem
como o colega narrou, né? Que vão ter essa oportunidade de chegar no mundo
lá fora e ter um encaminhamento” (J.P).

Da mesma forma, conforme apontado por J.P., os professores têm clareza sobre o
fracasso do dispositivo de verdade institucional, o qual coloca a responsabilidade por uma
inflexão nos movimentos de vivência dos jovens internos unicamente nas “costas” desses
mesmos sujeitos, o que inviabiliza um sistema que atenda ao que é previsto na Constituição
Federal de 198827, quando afirma ser dever da família, da sociedade e do Estado garantir os
direitos das crianças e dos adolescentes.
As questões de classe manifestadas através das falas dos arte-educadores até aqui
expostas, ou seja, a falta de condições socioeconômicas (estruturas de opressão), que negam
diversos direitos aos sujeitos desta pesquisa, inclusive o acesso à cultura e à arte, não estão
sozinhas quando posicionadas numa estrutura complexa de opressão. Conforme afirma
Crenshaw (2002), os eixos que promovem discriminação se entrecruzam, formando um intenso
fluxo de tráfego que atinge os sujeitos em todas os seus espectros: como negros, como pobres
e como homens que se apropriam de uma identidade masculina tóxica, por vezes um ponto
interseccional de múltiplas opressões. Desse modo, juntamente com a via de classe, já apontada
aqui, as questões ligadas ao racismo e ao gênero também vitimizam os sujetisos desta pesquisa,
e se fazem presentes no processo arte-educativo.
O processo de arte-educação encontra obstáculos causados pelas opressões acima
expostas, mas estas, conforme afirma um dos arte-educadores, não se limita à prática da arteeducação. O racismo, por exemplo, macula a vida desses sujeitos fora da instituição, e quando
eles chegam à internação apresentam as marcas desse sistema que os violentou todos os dias:
“Então, há muito tempo eu venho percebendo, né? Que a comunidade negra é
uma das mais violentadas com esse processo, é onde chega arma, onde chega
tudo, mas na verdade não somos nós que fabricamos armas, não somos nós
que fabricamos a violência, mas nos culpabilizam por ela! Nós somos já
sentenciados antes de estar na cadeia, é isso. [...] Então, chegar aqui, pra mim,
foi a experiência de encontrar os meus. Então eu percebi que aqui dentro a

27

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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gente acaba encontrando o verdadeiro estereótipo que a sociedade
criminaliza” (J.P.).

É importante demarcar o discurso de J.P. como pertencente a um lugar que diariamente
é colocado em posição hierárquica inferior. É preciso dar espaço para que saberes localizados
em estruturas subalternizadas transcendam a lógica do discurso setorizado ou da epistemologia
alternativa (RIBEIRO, 2017). Ou seja, esses discursos não estão enquadrados em perspectivas
democráticas de inserção, por isso são, por vezes, silenciados. No caso de J.P., o seu discurso é
coerente, possui densidade empírica, porém não é tido como o discurso oficial ou sequer como
discurso alternativo sobre a criminalidade e o crime organizado. A grande mídia não expõe nem
adota o discurso de J.P., sendo esta postura determinante para se manter as velhas lógicas das
políticas de segurança pública que reprimem o garoto com fuzil nas mãos, mas se “esquecem”
de direcionar o aparato persecutório penal do Estado para quem fabrica e distribui ilegalmente
armas, por exemplo, ou mesmo para os verdadeiros financiadores das organizações criminosas.
Essa é uma visão ampla sobre como o racismo institucional vitimiza os adolescentes
alcançados pelo direito penal juvenil. Esse mesmo “garoto com fuzil nas mãos”, na maioria das
vezes, acaba encerrado em instituições como a CASE-SSA, sendo a sua experiência como
vítima do racismo não anulada pela internação, mas reforçada através do aparato repressor de
um Estado que se apropria do racismo e o eleva à categoria institucional. Esta condição é
exposta na fala de uma das professoras de arte-educação:
“Eu gosto de trabalhar com temas africanos, você vê aí mais coisas africanas,
né... porque é a identidade. Porque quando eles chegam aqui, eu falo: vamos
desenhar uma negra, uma morena. Aí eles falam: “Ah, não. É feio”. Eu falo:
Não, não é feio! Você é negro, você é bonito! “Ah, mas isso eu não vou botar
na minha sala e ninguém vai querer comprar”. Ah, vai sim! Você vai botar na
sua sala e as pessoas vão querer comprar, vocês vão ver. Aí quando chega aqui
o povo só quer comprar coisas africanas” (B.J).

Relatos como esse deixam claro que o racismo estrutural acompanha a vida dos sujeitos
desta pesquisa de forma contínua. Há a incidência muito clara da falta de representatividade
dos corpos negros nas culturas hegemônicas e isso não passa a largo das percepções dos
adolescentes. Conforme afirmam Fernandes e Souza (2016, p. 105) “A abjeção social decorre
da criação de “marcadores sociais” que, formulados a partir de teorias biológicas errôneas,
fazem das marcas corporais elementos através dos quais se pode homogeneizar os sujeitos e
naturalizar identidades”. Dessa forma, a fragilidade indenitária dos sujeitos se revela no fazer
arte-educativo, porém é combatido de forma veemente pelos arte-educadores da CASE-SSA, o
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que proporciona um espaço de reflexão para esses sujeitos que, porventura, nunca tiveram
acesso às linguagens artísticas hegemônicas, muito menos se sentiram representados por elas.
“Vou citar só um exemplo. A gente tem a relação do próprio pagode, a gente
tem diversos ritmos, a gente tem ritmos cubanos, ritmos africanos, danceteria,
tem o próprio samba reggae, né? A gente tem ritmos de candomblé, ritmos
eruditos, ritmos de samba, nós temos uma diversidade, mas na hora desse
jovem escolher o que ele vai querer tocar, ele vai querer tocar pagode, que é
aquilo que vai fazer ele bem, porque relembra ele, do lugar de onde ele veio.
Ele vai querer ouvir funk, você vai colocar um MPB pra ele ouvir, ele vai até
ouvir por educação, mas não dialoga com ele. Então o arte-educador tem que
ter esse viés de trazer pra o jovem algo que ele se reconheça” (J.P.).

J.P., como arte-educador, se coloca nesse lugar de responsável por fazer os adolescentes
se reconhecerem enquanto produtores e protagonistas da arte e da cultura que eles mesmos
desenvolvem. Tal atitude está inscrita na vontade de combater o que Fernandes e Souza (2016,
p. 108) denunciam sobre a tendência de se querer homogeneizar os negros como representantes
de uma categoria coletiva e apenas isso, desconsiderando suas individualidades. “O lugar do
negro é o lugar de seu grupo como um todo e do branco é o de sua individualidade. Um negro
representa todos os negros. Um branco é uma unidade representativa apenas de si mesmo”.
Como é possível notar, as questões de raça se unem às questões de classe para produzir
uma estrutura de opressão que alcança os adolescentes em situação de internamento até mesmo
dentro do processo de arte-educação. Uma terceira categoria que contribui para esta análise
pôde ser evidenciada nos discursos dos professores. Tal categoria se manifesta através da
construção de uma identidade masculina (tóxica) que também afeta o processo arte-educativo
dos adolescentes na CASE-SSA. Assim, para fundamentar o que o discurso dos instrutores
revela sobre esta categoria, aproximo essa discussão do que Zaluar (2004) e Monteiro (2017)
definem como “hipermasculinidade” – a exteriorização de uma identidade masculina baseada
na exposição opulenta de um poderio masculino que deve ter controle sobre objetos e pessoas
(mulheres) de maneira irrestrita, que busca na acumulação e ostentação de bens materiais o
significado do que é ser um sujeito masculino:
“Eu tive uma grande resistência para implantar a oficina, porque quando eu
cheguei, alguns deles diziam assim: “vai pra oficina de ballet!” Até eles
descobrirem o que era e como era, eles não queriam conta, porque o ladrão,
que ele diz, que ele toma essa identidade, essa máscara que ele faz, que o
ladrão não faz isso, que o ladrão não faz aquilo, o ladrão não toma banho, o
ladrão usa o banho, o ladrão não toma o café, o ladrão usa o café. Eu fui fazer
uma dinâmica na sala, quando eu cheguei, eu dei um “quemado” a cada um
e... e disse: “vamo lá, chupem o “quemado”, eles, com o “quemado” na mão,
eu disse: “o ‘quemado’, é pra chupar.” (eles responderam) “não, a gente não
chupa”, (ela respondeu) “então bota na boca”, (eles rebateram) “a gente não
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bota na boca”, (ela pergunta) “afinal, o que é que vocês fazem com o
‘quemado’?”, (eles respondem) “a gente usa o ‘quemado’!”. Eu disse: “então
usem logo esse ‘quemado’ porque eu quero terminar minha dinâmica” (S.).
“Um próprio sócio educador que tava aqui e falou pra um adolescente que
quando eles estavam em sala de aula era eles mesmos, quando eles voltam
para o alojamento eles tinham que se vestir de um personagem. Então aqui
eles se permitiam brincar, falar, dar risada, não sei o que, mas lá ele tinha que
bancar algo que não era: o miseravão” (M.)!
“O tempo todo aqui eles tão com um personagem diferente, então ele é uma
coisa na minha oficina, na oficina dela ele é outra, na escola ele é outra, no
alojamento ele é outro. Então em cada espaço ele é um adolescente diferente,
porque cada espaço ele precisa usar pra se manter uma máscara diferente” (S.).

Neste ponto, considero importante ressalvar uma questão central para que não se
generalize um comportamento único e predeterminado do que seria “ser” esse sujeito
masculino. Mas não há como negar que essa caracterização de sujeito masculino salta aos olhos
quando da análise dos discursos. Tal como sugerem Carneiro e Carneiro (2007), os sujeitos
operam através de uma polifonia do discurso; ou seja, são atravessados por discursos
conscientes ou não, onde estes (discursos) acabam revelando várias versões de um mesmo
sujeito, sendo uma delas, no caso dos adolescentes internos da CASE-SSA, a exteriorização de
uma masculinidade que se coloca como empecilho para acessar outros espaços e vivências que
não estejam enquadradas nas características do “ladrão” (sujeito masculino). Isso ocorreu com
frequência em todas as ações arte-educativas que, de alguma forma, ameaçavam pôr em xeque
essa condição de hipermasculinidade já apontada:
“Inclusive, tem alguns que quando passa... “ãn, oficina de menininha, tá
fazendo tecidinho, não sei o que...” então tinha às vezes essa provocação. No
desfile nós colocamos... nós temos um grupo que eles dançam e eles
desfilavam, né? Então tem uns que falam: - não, dançar não vou não, mas
desfilar eu posso desfilar” (M.)
“No início teve uma resistência pelo fato de ser um instrumento de sopro, você
coloca na boca (risos) teve aquela resistência. Falavam: “não... pra mim não
dá não, não sei o que”. Mas a gente foi lapidando aos poucos” (L.F)

A exposição de uma hipermasculinidade, como propõe Zaluar (2004), acompanha a
formação subjetiva de meninos que são expostos às condições adversas desde muito antes da
internação. A necessidade de provar que se tem poder, através de objetos valiosos como armas,
joias e dinheiro, faz parte do ideal de masculinidade hegemônica (CONNELL E
MESSERSCHMIDT, 2013) desenvolvido ao longo da história das sociedades machistas. Toda
essa conformação, apesar de possibilitar o exercício de opressão dos homens sobre as mulheres,
de certa forma, como emblematicamente demonstrado aqui através do processo de arte-
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educação, também afeta os próprios homens, que podem ser, ao mesmo tempo e em graus
diferentes de intensidade, opressores e oprimidos por esse comportamento masculino tóxico.
Por outro lado, esses mesmos comportamentos, conforme afirmam Fernandes e Manso
(2017), podem se tornar também “estratégias de sobrevivência institucional” para esses sujeitos.
O ambiente hostil de cerceamento de liberdade pode provocar a necessidade do
desenvolvimento de capacidades para se ter “resiliência num ambiente adverso” (ÁSPERA,
2007), o que proporciona a esses sujeitos a possibilidade de se manterem, em alguns aspectos,
incólumes até o final do cumprimento da medida socioeducativa de internação.
O discurso dos professores demonstrou a existência de, pelo menos, três aspectos (as
questões de classe, de raça e de gênero) que dificultam o acesso pleno dos sujeitos desta
pesquisa às linguagens artísticas e culturais no contexto das ações de arte-educação. Porém, o
que deve ser evidenciado como fator preponderante nesse processo, diz respeito à própria
condição de oferecimento do acesso à arte e à cultura. Ou seja, o contexto de clausura, de
maneira bastante particular, influencia totalmente a percepção dos sujeitos sobre toda essa
realidade que lhes cerca, o que obriga os arte-educadores a pensarem os seus trabalhos como
necessariamente ligados a esse contexto.
Nesse momento, é preciso chamar a atenção sobre como o movimento de arte-educação,
desenvolvido por alguns arte-educadores participantes desta pesquisa, está pouco ou mesmo
sequer preocupado com os objetivos institucionais de uma dita ressocialização. É possível
perceber, através das falas dos instrutores, que o trabalho realizado por eles atende a uma lógica
que se aproxima muito mais de uma estratégia para tornar os dias de confinamento menos
dolorosos, e também para despertar nos adolescentes sentimentos positivos:
“Eu acho que pra eles é como se fosse um refúgio, uma forma de esquecer um
pouco que está aqui dentro desse espaço. Muitas vezes quando eles estão nas
aulas, eles dizem assim: “parece que eu não tava privado, parece que eu não
to preso, né? ” Que eles não falam privado... “parece que eu não to preso”,
porque foi um momento que ele viveu, tão legal, que naquele momento ali deu
pra ele esquecer um pouco do que ele tá vivendo dentro daquele espaço, se tá
de “mente apertada” ou não, como eles dizem, se tá passando por um problema
familiar, se tá tendo alguma coisa que tá interferindo muito... então aquilo,
naquele momento, traz aquela tranquilidade, é como se tirasse as amarras, as
algemas” (S.).
“Em algum momento o lúdico se perdeu... Então, essa parte de brincar, pra
eles, é muito travado ainda. Às vezes eu trago gude... “vamo brincar de gude?”
Então nessa brincadeira de gude a gente resgata algumas coisas da infância,
daquele lúdico, daquele menino que a gente realmente consegue ver, “olha lá
quem é aquele menino lá”, ele não é só aquele que dá trabalho, aquele danado,
aquele que... é também (risos), mas tem outra coisa ali dentro, a arte consegue
fazer isso, consegue ver o percursionista, consegue ver o menino que faz
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aquela poesia, aquela música, o compositor... então a gente consegue trazer
isso a partir da ‘arte-educação” (S.).
Porque a arte é o seguinte: ele deixa a subjetividade aflorar no adolescente,
então todas as expressões, tanto como positiva como negativa, então amor,
afetividade, de carinho... ele coloca através da arte. Até a agressão mesmo,
que é um sentimento negativo, ele coloca através da arte, e isso faz com que
ele se liberte, ele se tranquilize... às vezes ele tá ali, daqui a pouco ele tá
babando (risos), então é porque ele tá relaxado, ele tá se sentindo bem, né? Ele
tá bem. (B.J.).
Uma coisa também que ajuda muito é a questão deles no alojamento, porque
a partir dessas oficinas eles começam a elevar a autoestima, então todos os
outros querem descer também, quer fazer, quer participar... “por que ele
chegou feliz? O porquê, o que aconteceu lá que deixou ele diferente?” (S.).

Ao mesmo tempo, os arte-educadores têm consciência sobre a falácia do discurso que
defende a possibilidade de implementação dos famosos “Rés”, ressocialização, ressignificação,
reintegração, etc:
“Porque assim, ressocializar, na prática não existe, porque a gente não tem
esse poder, porque eles já vêm de uma socialização, só que de um sistema
precário de socialização” (H.).
“Porque assim... ele já era um ser antes. Aquele adolescente já tinha valores,
aquele adolescente ali já tinha uma família, ele já era um ser, então ele já tinha
alguma coisa ali. Não era um elemento totalmente vazio, então a gente traz ele
e faz o que com ele? Né? A gente não faz um novo ser aqui, a gente dá
elementos pra que ele se renove, a cada dia, que ele busque, que ele se
transforme, que ele melhore, que ele cresça, mas ele já era, a gente não
transforma ninguém” (S.).
“Isso não é ressocialização! De repente se tivesse um programa [...] esses
meninos saíssem daqui, a maior parte já saísse engajado, né? Alguns a gente
consegue, que fica em Salvador e através de alguns programas como o SENAI,
né? O menor aprendiz, que você vai, você consegue... alguns tem essa sorte,
outros não, então, né? Essa palavra ressocializar ao meu ver... Não!” (M.).

Essas percepções encontram guarida na problematização sobre a ideia de estar excluído.
Segundo Vieira (2012, p. 48) “o conceito exclusão é estanque. Designa um estado, ou melhor,
estados de privação, supondo uma divisão dos indivíduos entre aqueles que estariam dentro e
fora de uma sociedade concebida a partir de um modelo dualista e abstrato e sugerindo a
possibilidade do indivíduo estar privado das relações sociais”. Tal concepção se mostra
equivocada, pois não há como conceber a exclusão total de qualquer sujeito das relações sociais.
Como mesmo apontou H., os sujeitos desta pesquisa já vêm de uma socialização, e o que está
por trás de atitudes que classificam pessoas como “excluídas” é, na verdade, o sistema de
etiquetamento de comportamentos, já amplamente denunciado pela criminologia crítica
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(BARATTA, 2002), sistema este que transforma os sujeitos selecionados pelo direito penal em
outsiders (BECKER, 2008).
Assim, é possível falar em exclusão, mas apenas quando essa definição delimite
exatamente quais processos o sujeito está sendo impedido de acessar (VIEIRA, 2012). Nesse
sentido, até mesmo no caso dos adolescentes privados de liberdade, não há como cogitar
ausência de socialização, sendo a realização deste trabalho, com todas as descrições e análises
aqui expostas, a maior prova de que, mesmo no interior de instituições de cerceamento de
liberdade, existe socialização.
Uma das percepções que foram marcantes nesse processo de desvendar o olhar dos arteeducadores acerca do processo de arte-educação diz respeito à preocupação desses profissionais
em considerar os processos individuais dos adolescentes em situação de internamento:
“Eu sempre falo pra eles também que todos eles têm um ritmo, um momento
e seu tempo de fazer. Então tem um que é muito agoniado, já esse ele é mais...
aí você vê que ele é mais perfeccionista, que ele pega o fio com jeito pra botar,
pra colocar... então tudo isso é passado pra eles” (M.).
“Não veja o adolescente pelo ato, vá ver a história de vida deles e aí você vai
entender até porque foi chegar naquele ato. Porque se você for olhar ele pelo
ato, você não vai trabalhar, vai ver ele como ladrão, como assassino, como
estuprador miserável da sociedade, mas quando você vai ver a família, quando
você vai ver a história de vida, você vai entender de forma diferente. Não que
ele não tenha responsabilidade, ele tem responsabilidade sim, mas vendo a
história de vida você vê ele de forma diferente” (S.).

Há uma tendência social, que é reforçada pela construção legislativa, de se
homogeneizar os adolescentes alcançados pelo direito penal juvenil. Tal comportamento pode
ser percebido através das nomenclaturas atribuídas a tais sujeitos ao longo da história do
tratamento dos direitos da infância e da juventude no Brasil, desde a atribuição da alcunha de
“menor” ou “adolescente infrator”, até a atual concepção que classifica esses sujeitos como
estando em conflito com a lei. Tais nomenclaturas não dão conta de representar a diversidade
de adolescentes que estão sob a tutela do Estado, conforme declaração dos professores acima
exposta.
O processo de arte-educação, dentro da CASE-SSA, conforme narrativa dos professores
diretamente envolvidos, toca de maneira muito particular a subjetividade de cada adolescente
que vivencia a trajetória da internação. Porém, não há como deixar de fora desta análise o fator
principal que pode dar diversas outras conotações a esse processo, ou seja, o fato de tudo
acontecer mediante o cerceamento de liberdade e, além disso, estar direcionado às vidas que se
encontram totalmente fragilizadas por vias de opressões que se entrecruzam (CRENSHAW,
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2002). Baseado nisso, J.P. insiste na preocupação sobre a vida extra muros e como a arte poderia
ser significada por esses adolescentes quando do retorno à liberdade:
“Por exemplo, o jovem que entra aqui e começa a tocar violão... será que ele
vai fazer MPB lá fora? Né? Será que ele vai ter essa possibilidade de entrar no
mercado, realmente? Será que ele tem possiblidade realmente de gravar um
disco de violão? O jovem que toca percussão, será que ele vai sair formador?
Porque quando a gente parte pra verdade, certo, a gente percebe que a coisa
não é exatamente como a gente sonha. Nosso sonho existe, a gente tá ali
dizendo, óh, você pode, você pode, você pode, né? Às vezes o jovem acredita,
ele acredita e ele segue aquilo que a gente tá dizendo, mas quando ele chega
no mundo lá fora, que tem diversas dificuldades? Que ele tem um dragão lá
fora cuspindo fogo, que é a sociedade, uma sociedade que discrimina, uma
sociedade que acaba pegando ele e ainda taxando ele como marginal. Ele pode
não ter, muitas das vezes, o processo dele visto, mas a cadeia já está
entranhada no olhar dele. Então, essas sequelas existem, porque ninguém que
passa por um processo desse fica curado plenamente” (J.P.).

É evidente a preocupação com a falta de políticas que amparem esses sujeitos, tendo em
vista a experiência traumática por que passam, tanto no processo de cerceamento de liberdade,
como também nas suas próprias vidas fora da instituição. Essa lógica é pensada por Cunha
(2002) quando afirma não ser mais possível pensar a prisão apenas pela esfera interna, sendo
que o processo de incriminação dos sujeitos encarcerados começa muito antes, através da
delimitação geográfica, étnica e social que os individualiza. Assim, os corpos dos sujeitos desta
pesquisa se transformam em territórios de batalha do Estado, sendo o potencial de um processo
arte-educativo diretamente afetado por essas vias de opressão.
4.6.2 – A percepção do adolescente: arte-educação para descansar a mente e sobreviver
na clausura.
“É... Vocês falam assim porque vocês vão
pra casa quando acaba o dia, mas quem
inventou as grades não sabe o que é
saudade.” (Adolescente da CASE-SSA)

“Por isso há arte, porque a arte é libertadora. E essa sociedade quer seres livres?”
(CARLINI, 2018, p.51). A partir desta citação de Carlini, retomo mais uma vez a discussão
sobre o aspecto instrumental ligado à arte e à cultura. Há na fala deste autor, o enquadramento
das artes como aptas a promoverem algo, neste caso, a libertação. Fato é que toda essa
teorização considera o ensino das artes e da cultura em diversos espaços da sociedade, porém a
análise dessa empreitada em instituições totais possui suas peculiaridades, sendo esses detalhes
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o que interessa a este trabalho. É possível, como de fato se afirma nos diversos estudos aqui
apontados, que a arte, como estratégia associada à educação, possa realmente promover
diversas competências nos indivíduos. Porém, o que se questiona aqui é o seguinte: o que a arte
e a cultura podem fazer nos ambientes de cerceamento de liberdade? Considero que as pistas
para essa resposta estarão nos discursos dos adolescentes que são os principais atores
envolvidos no processo:
“[...] não entendo muito, mas aqui eu acho que ajuda a distrair nossa mente.
Tudo aqui é uma coisa pra distrair a mente. Significa, claro que significa, mas
para mim serve para distrair a mente.” (Gustavo, 18 anos).
“[...] Distração, ocupar a mente. [...] Me ocupar aqui nesse lugar. Ocupar o
tempo.” (Pedro, 17 anos).
“Trazia alegria, conforto, distrair a mente, lazer.” (Enzo, 18 anos).
“Me sinto bem, distrai a minha mente. O cara não fica de mente apertada”
(Artur, 19 anos).
“Faço só pra distrair a mente, pra influenciar minha mente a fazer as coisas
certas” (Mateus, 19 anos).
“Participo pra passar o tempo aqui dentro, aprender algumas coisas, quem
sabe sair com a mente diferente” (Leonardo, 17 anos).

O discurso dos adolescentes me inclina a acreditar que as atividades de incentivo à
cultura e à arte, da forma como são executadas, bem como levando em consideração o contexto
de privação de liberdade, não são percebidas, processadas e dirigidas a um fim específico, ou
mesmo inscrito no que defende o discurso institucional. Nesse sentido, reforça o que Goffmam
(1999) aponta como “atividades de distração no âmbito de uma instituição total”. “Toda
instituição total pode ser vista como uma espécie de mar morto, em que aparecem pequenas
ilhas de atividades vivas e atraentes. Essa atividade pode ajudar o indivíduo a suportar a tensão
psicológica usualmente criada pelos ataques ao eu” (GOFFMAN, 1999, p. 63).
As narrativas dos participantes, no que se refere à percepção das ações de arte-educação,
também são incorporadas como quer o regime tutelar de verdade institucional. Assim,
considerando que os discursos produzidos pelos adolescentes decorrem do campo relacional, o
qual se estabelece entre eles e a instituição, tais narrativas se inscrevem no que Manso e
Fernandes (2017) denominam de “função de sobrevivência institucional do sujeito”, a partir da
qual eles (os adolescentes) apresentam as seguintes afirmações consideradas positivas pela
instituição:
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“Sim! Com certeza. É um aprendizado que vou levar pra vida toda. Você pode
perder tudo, mas não perde a experiência, pode usar lá na frente... o curso é
importante, posso entrar no mercado de tecelagem. Entrei aqui minha vida
mudou completamente” (Gabriel, 18 anos).
“Já estou aqui tem dois anos e quatro meses... serviu pra a minha mudança de
caráter, me considero um cara totalmente diferente do que era antes, me
considero um cara regenerado perante a sociedade” (Tiago, 19 anos).
“Acho importante as oficinas que a CASE tem a oferecer. Gosto de estudar,
serve para aprender mais, ser alguém na vida lá fora... quero terminar meus
estudo e ser advogado” (Artur, 19 anos).
“Quero concluir os estudos que comecei aqui. Fazer uma faculdade de direito,
aprofundar no curso de inglês e saber as leis... quero ser uma pessoa de bem”
(Mateus, 19 anos).
“Meu plano é me dedicar à música. Estudar, trabalhar... essa vida aí pra mim
não dá mais não, já decidi” (Rodrigo, 18 anos).

Um estudo realizado por Wacquant (2007) apud Manso e Fernandes (2017), num bairro
periférico onde vivem jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social, apontou a
existência de “práticas internas de diferenciação social e distanciamento”, as quais consistem
em afirmar o próprio valor moral do sujeito, o que lhe permite reconquistar um status de
dignidade. Tal referencial também foi encontrado nas narrativas de Enzo, Gustavo, Bruno e
Diego, quando questionados sobre a influência da arte-educação nas suas vidas:
“Muitas pessoas as vezes acredita que uma pessoa como eu, ou então outras
pessoas que estão aqui dentro possa ser que não vai mudar de vida lá fora, ou
então, acha que é o lixo da sociedade, mas como eu falei... eu não tô pra
mostrar nada pra ninguém aqui dentro, tenho que mostrar lá fora. Quando eu
sair daqui, mostrar que nós podemos se regenerar e ter uma vida, criar uma
família, e dar oportunidades a outras pessoas também, criar uma empresa,
alguma coisa assim” (Enzo, 18 anos).
“É um passo, né? Na vida do cara que se mantem numa unidade, que se
regenera e tal. Certificado, alguma coisa comprovando que você fez a oficina.
O curso daqui é bom, entendeu? Acho interessante também, já é um passo pra
que eu saia daqui regenerado” (Gustavo, 18 anos).
“Pode ser fundamento pra aprender mais na vida, o que tô fazendo aqui nas
oficinas posso levar pro mundão, ter uma profissão, ajudar outros adolescentes
também no mundão a mudar de vida” (Bruno, 17 anos).
“Rapaz, eu tenho em minha vida que hoje tudo na base tem que ser o trabalho
né, velho? Você viver dignamente. Eu acho que o trabalho é honesto, vai ser...
até pra gastar um dinheiro, vai ver que foi um dinheiro suado, tem que
valorizar o dinheiro. Já nessa vida não... eu falo até pra todos lá em cima no
espaço que estou, que trabalhar sempre é bom e já tô com a mente mais
erguida, sair daqui fazer novas coisas” (Diego, 17 anos).
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Observo que as ações de arte-educação, a partir das narrativas apresentadas, ora
constituem verdadeiros “pontos de repouso” (GOFFMAN, 1999, p 63) para os adolescentes em
situação de internamento, estes que significam isso de forma extremamente subjetiva. Ora
constituem estratégias de sobrevivência institucional, na medida em que se utilizam do sistema
de verdade institucional para apresentarem à instituição narrativas que se encaixam nos
objetivos socioeducativos. Não há, portanto, uma racionalização pragmática acerca das
referidas atividades, o que me leva a crer não ser possível entregar responsabilidades ou mesmo
uma carga instrumental às artes ou à cultura. Como Carlini (2018) afirma, “a arte é livre” e, por
ser assim, é possível que cada sujeito a subjetive de maneira muito particular.
É violento, do campo próprio da violência institucional, capturar jovens que são, na sua
esmagadora maioria, provenientes da “pobreza urbana” (SANTOS, 2013), e invisibilizados
socialmente, os quais estão inseridos em diversos contextos de exploração, contextos estes que
não são considerados quando das suas apreensões. A violência institucional se intensifica
quando é colocado sobre esses mesmos jovens o fardo de desempenharem e concretizarem um
“novo” projeto de vida, tratando como verdade absoluta o ideal de responsabilização
estritamente individual pelos atos cometidos no passado, para que, ao final, assinem a autoria
de um redimensionamento normativo desses comportamentos. Da mesma forma, é violento
desconsiderar todo esse contexto e explicar para esse jovem que a sua trajetória deve ser
redirecionada simplesmente porque não está inscrita na lógica dominante. Por que a nossa
lógica vale mais do que a dele? (MANSO e FERNANDES, 2017).
Diante de tudo isso, perceber os processos de subjetivação através da arte-educação nada
mais é do que escutar o que esses jovens têm a dizer sobre toda essa lógica de opressão
vivenciada por eles. Não existe neste trabalho, portanto, qualquer objetivo de avaliar os métodos
traçados pela instituição, tendo em vista que, com base no referencial teórico apresentado, não
há crença alguma nos objetivos que se inscrevem em supostas práticas de (re)adequamento de
comportamentos. Do mesmo modo, não se espera que a arte e que a cultura sejam instrumentos
utilizados por lógicas de dominação e que, na mesma medida, desempenhem um determinado
papel esperado por essa lógica. Assim, a experiência dos jovens com a arte-educação passa por
um viés subjetivo, que dá significado muito particular a cada um, e que se exterioriza como
uma via de conforto numa instituição total.
Portanto, a postura que adoto nesta pesquisa é, em alguma medida, a de poder ouvir e
escrever sobre esses jovens que estão inseridos nesse contexto de clausura, apesar de acreditar
que esses indivíduos, mesmo através deste trabalho, talvez não possam ser ouvidos (SPIVAK,
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2010), pois considero que a atitude de uma pesquisa como esta está inscrita em interesses
outros, que também atendem a uma lógica hegemônica. Mesmo assim, me permito tentar
produzir pequenos desvios dentro desse modelo hegemônico, e é essa sutil possibilidade que
me afeta muito fortemente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a alma cheia de mágoa e as panela vazia
Sonho imundo só água na geladeira
E eu querendo salvar o mundo
No fundo é tipo David Blaine
A mãe assume, o pai some de costume
No máximo é um sobrenome
Sou o terror dos clone
Esses boy conhece Marx
Nós conhece a fome
Então cerra os punho, sorria
E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazias
Quem costuma vir de onde eu sou
Às vezes não tem motivos pra seguir
Então levanta e anda, vai, levanta e anda
Vai, levanta e anda
Mas eu sei que vai, que o sonho te traz
Coisas que te faz prosseguir
Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda
(“Levanta e Anda”. Emicida e Rael da Rima)

O que está por trás das escolhas e dos processos decisórios? Será que a decisão de um
adolescente que não possui opções inscritas nos padrões normativos, ao se engajar nas
estruturas do tráfico de drogas, por exemplo, escolhe de maneira totalmente livre? Qual a
história desse sujeito? Será que ele se resume ao ato praticado? Tem família? Amigos? Vínculos
de afeto? Será que é um ser isento de remorso e medo?
Todas essas questões já foram pensadas por milhares de pessoas que tentam “entender
o comportamento” de adolescentes alcançados pelo direito penal. O que, de fato, pouco se pensa
sobre os devaneios e elucubrações aqui reproduzidas diz respeito a uma questão decisiva para
se entender esta conjuntura: por que grande parte da sociedade pensa assim? Por que, ao
considerar esta situação, apenas se evidencia o ato praticado (comportamento), mas não se
analisa a estrutura social que levou esta prática a ser possível? Ou melhor, que estrutura social
é essa que determina quais comportamentos são dignos de indignação e quais são aceitáveis?
Uma das conclusões a que chegou Hart (2014), numa pesquisa fascinante sobre drogas e
usuários, diz respeito exatamente ao processo decisório. Segundo o Autor, ao se debruçar
criticamente sobre verdades e estereótipos construídos sócio-historicamente, é possível revelar
o que está por trás dos processos decisórios dos sujeitos, e como as escolhas são influenciadas
por uma série de fatores, muitas vezes desconhecidos.
Inauguro a conclusão deste trabalho convidando o leitor a refletir sobre considerações
que me parecem mais iniciais do que finais. Assim, não há como pensar sobre adolescentes em
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cumprimento de medida socioeducativa sem considerar a estrutura que lhes cerca. Portanto, não
há adolescentes em conflito com a lei. Há, sim, leis que, atendendo a um projeto de governo
(ALEXANDER, 2011), rotulam comportamentos como toleráveis ou não, de acordo com uma
estrutura social que já foi pensada e criada para determinadas pessoas. Desse modo, as
considerações sobre esse aspecto central deste trabalho podem ser resumidas da seguinte forma:
crianças nascem, se desenvolvem em ambientes adversos (ÁSPERA, 2010), durante esse
processo, em meio a um vazio de possibilidades normativamente ditas ideais, encontram uma
forma de vivência que pode garantir meios de sobrevivência e até formas simbólicas de estar e
pertencer ao mundo. Tal estrutura coopta esses sujeitos, produz formas de vivência e,
posteriormente, essas inscrições são criminalizadas por uma estrutura de poder que seleciona
os comportamentos como destinatários do direito penal.
A ausência de garantia de direitos não é considerada nesse esquema, sendo a conduta
do agente, sob o prisma limitadamente individual, supervalorizada. Nesse sentido, um sistema
que coopta e escraviza crianças e adolescentes não é considerado violador de direitos pelas
instâncias de poder, as quais tratam o envolvimento desses sujeitos com o tráfico de drogas e o
crime organizado apenas como cometimento de ato infracional, o que desconsidera toda a
conjuntura de exploração vivenciada. Conforme estabelece a Convenção 182 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT (1999), usar crianças e adolescentes para o tráfico de drogas
é uma das “piores formas de trabalho infantil”. E os países que assinaram essa norma — como
o Brasil — se comprometeram a erradicar essa forma de atividade. Porém, conforme
demonstrado ao longo deste trabalho, preceitos normativos como esse são ignorados quando do
estabelecimento de políticas públicas.
Diante disso, como este trabalho apresentou a questão da arte-educação associada a esse
cenário tão complexo? Em primeiro lugar, foi preciso fazer uma digressão histórica para
demarcar alguns conceitos e situar a construção de um tratamento da infância e da adolescência
na esfera pública brasileira. Assim, no capítulo um foi possível entender que a situação tutelar
das crianças e dos adolescentes sempre foi voltada para um controle da juventude pobre deste
país. Neste ponto, por mais que, do ponto de vista legislativo, possa ter ocorrido uma certa
evolução, muito influenciada pelas normativas internacionais, no que se refere à previsão dos
direitos da juventude, a garantia efetiva de tais conquistas legais parece nunca ter saído das
páginas dos Vade Mecuns dos estudantes de Direito. Ou seja, por mais que exista uma narrativa
didática que enquadra o período colonial, por exemplo, como sendo mais escasso na previsão
e garantia de direitos para a juventude, quando comparado ao período atual, na realidade, com
base em todos os dados apresentados ao longo do trabalho, os quais atestam o nível de
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vulnerabilidade a que está submetida a juventude negra e economicamente suprimida deste país,
não há o que comemorar. O cenário é quase inexistente no que se refere às garantias de direito,
e muito mais voltado à banalização do genocídio da população aqui em referência.
Para entender o contexto no qual grande parte dos adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa estão inseridos, foi preciso investigar, da mesma forma, como esses
indivíduos são enquadrados e taxados como desviantes. Aqui constatei que é preciso muito mais
investigar o motivo da rotulação (como desviante) do que propriamente o comportamento em
si (BECKER, 2008). Esta conclusão está baseada no que Baratta (2002) e Hulsman (2003)
defenderam sobre a criminologia crítica. Ou seja, é preciso enxergar o sistema de controle,
através do direito penal, como um processo que delimita muito bem os seus objetivos, os quais
estão inscritos em metas de seleção de comportamentos para conter certos grupos sociais, o que
não pode ser analisado sem o prisma da luta de classes.
Formado esse entendimento geral sobre as circunstâncias que atravessam a vivência dos
sujeitos desta pesquisa, foi preciso considerar, consequentemente, a estrutura de uma educação
que se pretende dentro da clausura. Assim, no capítulo dois, foi possível denunciar esta
contradição que se estabelece nos objetivos de educar mediante o cerceamento de liberdade.
Neste ponto, Freire (1979) foi eloquente na sua assertiva sobre a imbricação necessária entre
liberdade e educação, na medida que uma se torna parte da outra no processo de tomada de
consciência.
A arte-educação no contexto de cerceamento de liberdade pôde ser analisada sobre
diferentes perspectivas. Num primeiro momento, foi possível apresentar este campo do saber
como possibilidade de desenvolvimento de diversas competências nos indivíduos destinatários.
Contudo, foi necessário evidenciar a existência de limitações apresentadas pelo próprio
conceito de arte-educação e suas ditas potencialidades. Ou seja, há uma séria discussão em
torno da possibilidade de encarar a arte a cultura como instrumentos. Por outras palavras, pode
a arte e a cultura serem entendidas como mecanismo de ajustamento de condutas? Essas
questões foram centrais e permearam toda análise deste trabalho, na medida em que se
constatou a impossibilidade de entregar nas “mãos” das artes e das expressões culturais
responsabilidades nunca antes assumidas por elas.
As discussões aqui expostas ganharam densidade empírica no último capítulo do
trabalho. Assim, apresentados os conceitos e as construções relevantes para se entender os
sujeitos desta pesquisa, foi possível analisar, de fato, tomando como referência a Comunidade
de Atendimento Socioeducativo de Salvador – CASE-SSA, como as atividades de incentivo à
cultura e à arte são percebidas pelos protagonistas deste estudo. Passeando pelas descrições das
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atividades de tecelagem, instrumento de sopro, percussão, artes plásticas e música, as abstrações
apresentadas nos capítulos anteriores ganharam forma e se transformaram em análise concreta.
Da mesma forma, os sujeitos da pesquisa foram individualizados, e os seus discursos
considerados como fonte de análise.
As constatações iniciais apontaram para um sistema ininterrupto de violação dos direitos
fundamentais dos adolescentes participantes desta pesquisa; tanto no que se refere à vivência
fora da instituição como também no ambiente de clausura, sendo os discursos dos arteeducadores determinantes para a constatação de diversas linhas de opressão que acabam
afetando todos os aspectos da vida dos sujeitos aqui em referência, inclusive a relação com o
processo arte-educativo. Neste ponto, as contribuições do conceito de interseccionalidade
formulado por Crenshaw (2002) foram importantes para delimitar a realidade observada. Diante
dos fatores ligados ao racismo, à diferença de classe, bem como ao contexto de gênero
evidenciado numa identidade masculina tóxica, foi possível compreender como os adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa, e submetidos a um processo arte-educativo, apesar
de serem enquadrados como autores de atos infracionais graves, podem, ao mesmo tempo,
serem atingidos por vias de opressão, as quais afetam diretamente as suas relações com a arte e
com a cultura.
Do ponto de vista do adolescente participante foi possível destacar duas grandes
conclusões: a primeira se relaciona ao fato de que os adolescentes, em grande medida, não
racionalizam de forma pragmática o processo arte-educativo. Com base no que relatam a partir
de suas experiências, o contato com a arte-educação no ambiente de clausura é muito mais um
momento “para descansar a mente” - aliviar as tensões ocasionadas pelo cerceamento de
liberdade - do que relacionado a qualquer outro motivo. Por outro lado, quando foram
questionados acerca da importância ou não das atividades, expõem discursos que estão inscritos
nos objetivos institucionais, o que me leva a crer, amparado nas constatações de Fernandes e
Manso (2017), que há uma assunção do discurso institucional com vistas a possibilitar o que se
chama de sobrevivência institucional.
As constatações acima relatadas foram realizadas através da análise das falas dos
sujeitos participantes, bem como através das observações às oficinas. Nesse sentido, na oficina
de artes plásticas foi possível notar como se exterioriza o que os adolescentes chamam de
“descansar a mente”. A arte-educadora informa que o momento de aprendizado em suas aulas
se constitui como um instante de relaxamento e prazer para os jovens institucionalizados. Tal
afirmação pode ser constatada ao observar a realização das oficinas, quando me deparo, por
exemplo, com adolescentes totalmente concentrados em tarefas cheias de colorido e
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imaginação, numa sala que destoa completamente do ambiente tóxico de uma instituição de
internamento. Essa imagem, com certeza, caracteriza o que Goffman (1999) denominou como
“pontos de repouso” ou “atividades vivas” dentro de uma instituição fechada.
Por outro lado, o interesse pelo discurso institucional e as formas normativamente
inscritas foram objetos de apropriação por parte dos adolescentes em determinadas situações,
sendo tal contexto evidenciado pelo discurso de Gabriel, quando afirma: “Quando tô aqui dá
até pra esquecer que tô pegando cadeia. Relaxa a mente do cara”, e continua quando relata a
possibilidade de estar empregado, no ateliê da arte-educadora, assim que ganhar a tão sonhada
liberdade.
Em outro contexto, é importante apontar como os sujeitos desta pesquisa são atores de
suas próprias histórias, e como através desta empreitada “esquivam” da pobreza sistêmica em
que vivem, sendo isso uma das principais questões apontadas pelos arte-educadores quando
questionados sobre a vivência dos adolescentes antes da internação.
Por outro lado, as oficinas de arte-educação se estabeleceram de forma bastante
conflituosa com os adolescentes, sendo muitos desses conflitos provenientes, por exemplo, da
assunção de uma identidade masculina tóxica, a qual impunha barreiras simbólicas entre os
sujeitos da pesquisa e as ações de arte-educação. Assim, o fato dos adolescentes resistirem ao
aprendizado relacionado aos instrumentos de sopro, simplesmente porque os instrumentos
assumiam, em suas concepções, uma simbologia fálica, denuncia exatamente essa
conflituosidade que se encontra na fronteira entre acessar novos conhecimentos artísticos ou se
manter performando uma identidade masculina projetada como ideal.
É importante destacar que este trabalho enfrentou algumas limitações. Conforme os
objetivos estabelecidos e recorte do tema, não foi possível dar conta de alguns questionamentos
que foram surgindo ao longo da pesquisa. Desse modo, analisar as percepções dos adolescentes
acerca das demais atividades que englobam o processo socioeducativo foi uma das limitações
impostas, apesar de recorrente nas falas dos participantes. No mesmo sentido, não foi possível
fazer uma análise profunda acerca das diferenças de gênero no que se refere ao tratamento
socioeducativo, apesar de a CASE-Feminina ser vizinha à CASE-SSA, ingressar nesta seara
desvirtuaria o objetivo geral do trabalho. No entanto, deixo aqui o registro do trabalho de
Arruda (2011) que analisa muito bem as questões relacionadas ao cumprimento de medida
socioeducativa de internação na CASE-Feminina.
Sobre a participação dos sujeitos aqui apresentados, destaco, mais uma vez, o
posicionamento de que não é possível dar voz a qualquer um deles. Os sujeitos desta pesquisa
falam por si e, há muito tempo, vêm dizendo muitas coisas. O questionamento que me cabe
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fazer sobre esta situação é o seguinte: as estruturas hegemônicas da sociedade estão ouvindo o
que eles estão falando? Se ouvem, será que levam em consideração os seus discursos quando
interferem em suas vidas através de políticas públicas? Por tudo que foi apresentado, acredito
que os participantes desta pesquisa não estão sendo ouvidos e, mais que isso, existe um projeto
institucional que pretende silenciá-los (SPIVAK, 2010). Assim, diante desta realidade, o que
me resta é ouvir e escrever sobre essas histórias, munido da esperança de que um dia eles
possam ter os seus processos reconhecidos, como afirmou J.P.
Por fim, diante de todas as percepções, reflexões e conclusões, proporcionadas por este
longo trajeto, reafirmo a minha posição frente ao que delimitou Hulsman (2003) acerca do
pensamento abolicionista, pois é necessário que se deixe de encarar o sistema encarcerador
como solução para o que o sistema penal criou como problema. Nesse sentido, é preciso abolir,
de fato, a ideia de que a clausura é a solução para os conflitos de natureza penal, começando
por pensar em instrumentos alternativos de solução. Com base nisto, da mesma forma, é preciso
descontruir a ideia de educar através da clausura, sobretudo quando esta educação está
direcionada para indivíduos em desenvolvimento. É necessário, então, proporcionar arteeducação, da maneira como ensina Barbosa (2008), como instrumento integrante dos currículos
de educação e de forma democrática, o que proporcionará a utilização das artes e da cultura
numa perspectiva livre e emancipadora.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DE ENTREVISTA ADOLESCENTES
IDENTIFICAÇÃO:
DATA DA ENTREVISTA:
INÍCIO:
TÉRMINO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

COMO VOCÊ GOSTARIA DE SER CHAMADO?
QUAL É A SUA IDADE?
ONDE VOCÊ NASCEU?
QUAL É A SUA COR? (AUTODECLARAÇÃO)
ANTES DE ENTRAR NA CASE-SSA VOCÊ MORAVA COM SEUS PAIS,
PARENTES OU ALGUÉM?
QUAIS SÃO OS FAMILIARES COM QUEM MAIS CONVIVEU?
QUAIS AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS QUE SEUS PAIS/FAMILIARES
PRÓXIMOS EXERCIAM?
VOCÊ ESTUDAVA?
PROFISSIONALMENTE EXERCIA ALGUMA FUNÇÃO ANTES DE ENTRAR NA
CASE-SSA?
SE SIM, O QUE SIGNIFICAVA PARA VOCÊ ESSE TRABALHO?
POR QUE VOCÊ ESTÁ NA CASE-SSA?
É A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ VEM PARA A CASE-SSA?
FOI A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ COMETEU UM ATO INFRACIONAL?
VOCÊ
GOSTA
OU
SE
INTERSSA
POR
ATIVIDADES
CULTURAIS/ARTÍSTICAS?
VOCÊ PARTICIPAVA DE ALGUMA ATIVIDADE CULTURAL/ARTÍSITICA
ANTES DE ENTRAR NA CASE-SSA? SE SIM, QUAL?
QUAL O SIGNIFICADO DESSAS ATIVIDADES PARA VOCÊ? FALE-ME SOBRE
ISSO.
CONTE-ME SOBRE SUA VIDA AQUI NA UNIDADE. O QUE VOCÊ GOSTA DE
FAZER AQUI?
QUAIS SÃO AS ATIVIDADES QUE VOCÊ MAIS SE INTERESSA EM REALIZAR
AQUI NA CASE-SSA?
QUAL O SIGNIIFCADO DELAS PARA VOCÊ DURANTE ESSE PERÍODO DE
INTERNAÇÃO?
VOCÊ DESENVOLVE AS ATIVIDADES AQUI DE FORMA LIVRE OU APENAS
PORQUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO?
QUAL O SEU PLANO DE VIDA PARA QUANDO SAIR DA CASE-SSA?
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APÊNDICE B
ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSORES
IDENTIFICAÇÃO:
DATA DA ENTREVISTA:
INÍCIO:
TÉRMINO:
1. QUAL O SEU NOME E IDADE?
2. QUAL A SUA FORMAÇÃO?
3. ONDE VOCÊ NASCEU E VIVE ATUALMENTE?
4. O QUE TE TROUXE ATÉ ESSA ATIVIDADE PROFISSIONAL NA CASE-SSA?
5. CONTE-ME UM POUCO SOBRE O QUE VOCÊ FAZ AQUI.
6. VOCÊ ACREDITA QUE ESSE TRABALHO TRAZ ALGUM EFEITO PARA A
VIDA DESSES MENINOS? QUAL?
7. VOCÊ ACREDITA EM RESSOCIALIZAÇÃO?
8. VOCÊ VÊ ESSES MENINOS COMO VÍTIMAS DA SOCIEDADE OU COMO
VILÕES?
9. VOCÊ SÓ TRABALHA AQUI NA CASE-SSA OU NA CASE FEMININA
TAMBÉM?
10. PARA VOCÊ, QUAL SERIA O TRATAMENTO IDEAL PARA ESSES MENINOS
QUE SÃO CONSIDERADOS INFRATORES?
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APÊNDICE C

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS
PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS GRADUAÇÃO EM CULTURA E
SOCIEDADE – PÓS CULTURA/UFBA
APRESENTAÇÃO
Através desta, convido-os para participar da Pesquisa “Adolescentes em conflito com a lei: um
estudo de cunho etnográfico sobre as políticas culturais dentro do sistema socioeducativo de
salvador” que está sendo desenvolvida pelo pesquisador Felipe Cabral Pizane, mestrando
vinculado ao Programa Multidisciplinar de Pós Graduação em Cultura e Sociedade –
Universidade Federal da Bahia, sob a orientação acadêmica do Professor Drº. Adriano de
Oliveira Sampaio. Trata-se de um projeto financiado pelo Programa de Bolsas Milton Santos
da Universidade Federal da Bahia.
Esclareço que o presente estudo garantirá o direito de manifestação da liberdade e autonomia
dos informantes, respeitando sua vontade expressa de participação ou não. Trata-se de uma
pesquisa científica, sem relação lucrativa e a participação é voluntária, opcional e livre.
Os participantes podem interromper a contribuição ou solicitar posteriormente que sua
entrevista seja retirada do banco de dados da pesquisa e seu direito de abstenção será
expressamente respeitado.
A divulgação das informações só será realizada de forma anônima e para fins científicos e
acadêmicos, o sigilo será mantido de modo a garantir que nenhum participante seja identificado.
Esse termo será impresso e assinado em duas vias, sendo uma entregue a cada participante como
garantia dos seus direitos supracitados e a outra estará com o pesquisador responsável como
forma de garantia da autonomia de publicação dos dados construídos ao longo da pesquisa.
Qualquer outro esclarecimento sobre a pesquisa poderá ser feito ao entrar em contato com o
responsável pela pesquisa, Felipe Cabral Pizane – através do e-mail: felipe.pizane@gmail.com.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nome: ___________________________________________________________________
Idade:_________Atuação Profissional:__________________ Raça:____________________
Atesto que fui esclarecido sobre a pesquisa intitulada “Adolescentes em conflito com a lei: um
estudo de cunho etnográfico sobre as políticas culturais dentro do sistema socioeducativo de
salvador” e que estou ciente que para participar deste estudo terei que responder a uma
entrevista. Declaro que fui esclarecido que poderei, a qualquer momento, desistir de minha
participação sem sofrer nenhum tipo de consequência por esta decisão. Para isso entrarei em
contato com o responsável pelo projeto o pesquisador Felipe Cabral Pizane. Também fui
informado que este estudo tem caráter puramente científico e que meus dados pessoais serão
mantidos em sigilo pelo Pós-Cultura - UFBA, sendo garantido meu anonimato em todas as
publicações oriundas dessa pesquisa. Estou ciente de que minha participação é totalmente
voluntária e não terei direito a remuneração.
Salvador, _____ de _____________ de 2017.
____________________________
_______________________________
Pesquisador Responsável
Participante da pesquisa ou Responsável

149

APÊNDICE D
Ofício de Autorização para entrada na CASE-SSA
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APÊNDICE E
Autorização Judicial para realização de pesquisa na CASE-SSA

