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RESUMO 

 O presente trabalho lida com o caso de menores infratores, que por imposição judicial 

acabam por cumprirem suas penas em escolas, cumprindo a proposição do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que busca uma proposta pedagógica, visando à reinserção social do jovem, 

partindo da ressignificação de valores e da reflexão interna. Ao analisar a relação desses 

adolescentes com o ambiente escolar percebemos a falta de estrutura dessas instituições de ensino 

em lidar com a ressocialização desses adolescentes, acabando por gerar um ambiente violento, que 

influencia de forma negativa a qualidade do ensino, despertando na sociedade o sentimento  ˗ 

fortemente divulgado por meios de comunicação ˗ de que estes jovens são um problema sem 

solução, propondo-se cada vez mais a redução da maioridade penal e assim esses adolescentes 

parem na cadeia, como forma de prevenir futuros atos criminosos. São instituições ineficientes que 

não cumprem seu papel de ressocializar seus internos. 

Palavras chave: menor infrator; Estatuto da criança e do adolescente; violência nas escolas; 

ressocialização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em outras palavras, não obstante a violência ter se transformado numa preocupação 
da academia e das políticas públicas, muitas são as zonas de sombra que ainda 
necessitam de luzes e, portanto, justificam a permanência dos esforços de pesquisa e 
disseminação (LIMA; PAULA, 2006, p.08). 

 

A violência nas escolas é um assunto preocupante, tanto para a comunidade, a 

academia, as políticas públicas etc., não podendo ser posto de lado. É um assunto bastante 

delicado e ao buscar entendê-lo, alterá-lo, não devemos buscar acusar qualquer um por sua 

ocorrência sem analisar corretamente a situação. 

Buscaremos tratar dos casos de violência nas escolas públicas do Distrito Federal, 

analisando escolas de Ensino médio e Fundamental das cidades de Sobradinho e Paranoá, levando 

em conta os valores e a cultura destas cidades, trabalhando com os casos que são devidamente 

reconhecidos como violentos. 

Há para muitos a ideia de que a melhor forma de se buscar mobilidade social é através 

dos estudos. Escutamos falar sobre diversos casos de pessoas que com o estudo conseguiram 

mudar sua realidade social. Só que nem todo mundo compartilha essa mesma ideia. 

 

No caso específico das crianças e dos jovens brasileiros de baixa renda, a escola é 
vista ainda como o único canal de mobilidade social e uma via para se conseguir 
melhores oportunidades de trabalho. (ABRAMOVAY; RUA, 2002:201. citado por 
ABRAMOVAY; CASTRO, p.22).      

 

Vemos que a ideia apresentada pelas autoras, de que os jovens percebem a escola 

como a única forma de mobilidade social, não se aplica realmente à realidade. Muitos jovens 

acreditam que existem outros meios mais fáceis de mobilidade social: a ascensão social através do 

esporte, da criminalidade, da política, pela influência de outras pessoas ou até mesmo pela “sorte”. 

Vale ressaltar aqui que não queremos dizer que estes outros meios de ascensão social são 

realmente os mais fáceis, mas muitos jovens assim acreditam. A mobilidade para estes jovens é 

diferente da mobilidade vista pelas instituições. Para o jovem, ter certo adereço da moda é um 
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sinal de status, de poder. Para muitos é isso que significa mobilidade social, já para outros grupos 

há a crença que ela estaria ligada ao cargo ocupado no mercado de trabalho, aos bens materiais 

que se possui, ao prestígio frente às outras pessoas entre outros relacionados à posição ocupada na 

hierarquia social. 

 

O aumento das desigualdades sociais proporcional ao incentivo cada vez maior do 
desejo pelo consumo de marcas e etiquetas tem concorrido para o aumento da 
violência entre jovens. Com medo da violência, setores da sociedade se protegem 
como podem: segurança particular, carros blindados, circuitos internos de filmagem, 
grades, tentativa de isolar e até exterminar os indivíduos ameaçadores. Geralmente a 
preocupação principal é buscar soluções para as consequências, sem valorizar a 
atuação frente às causas da violência. (CUNHA, 2000, p.129) 

 

No caso do esporte, os meios de comunicação apresentam a ideia de que nele há uma 

maior chance, com mais facilidade de ocorrer uma mobilidade social. Os jovens sonham em se 

tornarem estrelas e serem reconhecidos. O problema é que esta mobilidade não é tão fácil como se 

aparenta, as “peneiras” do esporte selecionam poucos jovens, não há espaço para todos, fazendo 

com que o sonho de ser um esportista profissional acabe se tornando um pesadelo: muitos jovens 

abandonam os estudos para se dedicarem ao esporte, quando estes são rejeitados, acabam ficando 

em desvantagem, pois o mercado de trabalho exige certo grau de escolaridade. A grande 

propaganda da mídia sobre o esporte não mostra o outro lado da moeda, causando uma frustração 

em relação ao futuro desses jovens. 

Como na mídia também é constantemente noticiado que políticos enriquecem do dia 

para a noite, muitos acreditam que se fizerem parte do mundo político ascenderião muito mais 

rápido socialmente do que se dependessem da escola, mas o mundo político é muito restrito, nem 

todos conseguem pertencer à ele e esse pertencimento só se dá a altos custos. 

Há também a ideia de ascensão social através de outras pessoas, onde se você conhece 

a pessoa certa, ela poderia facilmente abrir algumas “portas”, facilitando e favorecendo o seu 

crescimento em sua área de atuação. Ao mesmo tempo em que isto é ótimo para quem é 

beneficiado, é também bastante frustrante para quem é prejudicado. É complicado para as pessoas 

verem que todo o seu trabalho, toda a sua batalha e seu tempo de escolaridade não são levados 

devidamente em conta. Imagina-se o caso de um indivíduo capacitado, com um alto grau de 
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instrução que tem que ocupar um cargo inferior a um indivíduo não tão bem capacitado, mas que 

possui certa aproximação com pessoas influentes no seu ambiente de trabalho. Esta forma de 

ascensão também pode estar ligada à sorte de se conhecer a pessoa certa ou ser parente de alguém 

importante. 

A ideia de sorte é a menos evidente, pois no caso de jovens estudantes de escolas 

públicas, escutam-se diversas histórias de outras pessoas que estavam no lugar certo na hora certa, 

é raro ouvir casos em que pessoas realmente próximas passaram por isso. Um bom exemplo é o da 

loteria, onde para se ganhar neste jogo de azar (um jogo onde o resultado não depende da sua 

atuação) é necessário se ter muita “sorte”. Seria um absurdo os jovens dependerem apenas desta 

ideia para ascenderem socialmente. 

A criminalidade também é muito vista como uma forma não só de ascensão social, 

mas também de se conseguir poder. O fato é que nem sempre quem possui um grau relativamente 

alto de escolaridade tem um bom emprego. Um criminoso pode adquirir em uma semana o que um 

trabalhador demoraria um mês para conseguir. Há também o fato do criminoso se sentir 

“poderoso” por estar se desviando da lei e por possuir uma arma. Ele tem a ideia de que as pessoas 

lhe proporcionam mais “respeito” (muitas vezes o que realmente ocorre é o medo que as pessoas 

têm desta pessoa), mas, como já se sabe, esta carreira oferece muitos riscos, nem todos querem 

corrê-los para subirem na pirâmide social. 

De todas as ideias que acabo de apresentar, darei uma maior ênfase ao caso de jovens 

que percebem a criminalidade como uma forma de ascensão social. Meu foco principal são os 

jovens em liberdade assistida, jovens que cometeram crimes e que por imposição judicial devem 

frequentar uma escola. Ao visitar algumas escolas do DF, pude observar que estes jovens são 

vistos como um problema gravíssimo, vistos até como um caso sem solução, sendo uma das 

maiores preocupações quando se trata do tema violência nas escolas. 

Existem três níveis de políticas para a infância e juventude: 

 

•políticas sociais básicas – aquelas destinadas a toda a população, como política 
educacional, de saúde, de cultura, de moradia; 

•políticas de proteção integral – destinadas às parcelas mais vulneráveis da sociedade, 
que incluem as crianças e adolescentes expostos a risco social, tem por objetivo 
prevenir a marginalização e apoiar a família e as comunidades; 
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•políticas socioeducativas – destinadas a adolescentes que entram em conflito com a 
lei, visam a reinserção social e ao atendimento intensivo destes jovens, promovendo 
seu retorno à vida em família e à comunidade. (OLIVEIRA, 2000, p.14) 

 

Iremos trabalhar com os jovens ligados às políticas socioeducativas enviados à escolas 

públicas e relacionados a casos de violência. Analisaremos como essas políticas estão sendo 

aplicadas, as críticas feitas a elas e como esta pode ser efetiva. 

A marginalidade está muito ligada ao problema da violência nas escolas, jovens 

envolvidos com o tráfico, com gangues, com os crimes em geral. Quando menores de idade, como 

prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são postos a cumprirem medidas 

socioeducativas, sendo enviados às escolas, onde não recebem nenhum acompanhamento especial 

para assim atingirem uma melhor reabilitação. Segundo uma pesquisa de levantamento do perfil 

dos menores infratores, realizado pela Secretaria de Planejamento (SECPLAN) em parceria com o 

Ministério Público do DF, publicada em 2011, os crimes cometidos por estes jovens são: 

 

Tabela 1: Distribuição de participantes conforme ato infracional 

 

Fonte: Relatório de Pesquisa do Perfil do Adolescente Infrator – SECPLAN/ Ministério Público do DF 

e Territórios (2011). 

 

O que estamos analisando neste trabalho é o porquê que estes jovens já são vistos 

como “um problema sem solução”, se estas políticas socioeducativas fazem ou não diferença na 

vida destes jovens (e se não fizer, por que ainda não a alteraram?), qual a melhor forma de se 
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relacionar com estes jovens? Como preparar professores e alunos para que estes deem uma nova 

chance a estes jovens. A falta de estrutura e infraestrutura das escolas seriam uma das grandes 

culpadas pelos casos de violência relacionados a estes jovens? Buscaremos entender a relação e o 

sentimento de repulsa destes jovens pela instituição de ensino. 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foram a de entrevistas e de 

saída a campo, com grupos focais com professores, coordenadores e funcionários das escolas 

selecionadas para a análise e comparação entre a relação do tema no Ensino Médio e no Ensino 

Fundamental, analisando a frequência dos casos nessas escolas e como estes alunos são tratados. 

Houve a utilização de dados secundários e levantamento e leitura da bibliografia relacionada ao 

tema. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: no capítulo I haverá uma revisão da 

literatura para se apresentar os conceitos e os temas principais. Será discutido conceitos como 

violência nas escolas, a própria violência, adolescentes, a família em relação a socialização, sobre 

as escolas – que em muitos casos são excludentes e estão se distanciando cada vez mais da 

comunidade, os diferentes grupos pertencentes à escola e a relação destes com o Bullying, os 

meios de comunicação – em relação a exposição da violência a jovens e a propagação do medo e 

insegurança a população e as medidas socioeducativas – para quem são e quais seus princípios; no 

capítulo II, trabalharemos com o menor infrator relacionando com a legislação que é voltada a ele, 

apresentaremos a história e críticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), depois 

mapearemos o caminho feito pelo menor, da infração até a execução da pena, como também 

apresentaremos as instituições de internação do Distrito Federal; no capítulo III, estão contidos os 

relatos recolhidos em pesquisa de campo feitos nas escolas públicas de nível fundamental e médio 

das cidades de Sobradinho e Paranoá, buscando o que apresentamos nos capítulos anteriores de 

forma prática. 
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2. CAPÍTULO I: REVISÃO DA LITERATURA ˗ CONCEITOS E TEMAS 

PRINCIPAIS 

 

Conceituar o que seria violência nas escolas não é uma tarefa fácil. Não há claramente 

entre os especialistas sobre o assunto uma definição clara, um consenso acerca do que deve ser 

considerado como ato de violência. O fato é que não devemos considerar apenas como violência 

os casos onde ocorram agressões físicas, o certo é considerar também as subjetividades e os 

processos sociais implícitos. 

A ocorrência de um ato violento não quer dizer que este pode ser percebido como 

impetuoso pelos atores, que veem certos atos de violência como algo normal e corriqueiro, mas 

estes atos são fortemente percebidos por quem os sofre.  

 

Apesar de a violência chocar, muitas vezes aqueles que a experimentam são 
cúmplices da sua banalização pelo fato de que ao sofrerem tanto e tantas vezes, 
passam a conviver com o horror, sem questionar a trama e sem hierarquizar o vivido e 
o testemunhado (ABRAMOVAY, 2006:54). 

 

O assunto violência é um dos que mais preocupam a sociedade, sendo que suas causas 

e impactos são de extrema importância para se compreender e até melhorar a convivência de uma 

comunidade. A mídia costuma apresentar que os casos de violência nas escolas estão aumentando 

em uma enorme proporção (talvez não aumentasse tanto assim, o problema é a cobertura excessiva 

dada aos casos e aos exageros nas notícias). Não se deve permitir que ações agressivas e 

preconceituosas fossem regularmente presenciadas por estes jovens estudantes, fazendo com que 

diversas situações sejam vistas como normais graças ao seu alto grau de ocorrência, banalizando 

assim o terror sofrido pelos jovens. 

A violência pode se alterar, sendo que o que pode ser considerado como um ato 

violento hoje poderia ser visto como normal no passado. Um bom exemplo para se ilustrar essa 

ideia é o da palmatória. Hoje é vista como um abuso, um absurdo. Os professores puniam e 

humilhavam os alunos com agressões físicas, era algo muito normal e bem aceito no passado, mas 

atualmente abominado (pelo menos em nossa sociedade) em todos os seus aspectos. 
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 Becker (1966) oferece uma nova perspectiva a essa discussão, ao propor uma 

reflexão sobre como são formados os conceitos de “normal” e “desviante” ou “certo” e “errado” 

no contexto das interações sociais. Para construir a sua argumentação, o autor inicia pela 

constatação da relação entre grupos sociais e regras: todos os grupos sociais elaboram regras 

(formais, informais) e tentam garantir o cumprimento delas. As regras sociais definem algumas 

ações como “certas” e outras como “erradas”. Nesse sentido, o indivíduo que quebra as regras 

acordadas pelo grupo é visto como desviante. 

 

Entretanto, há controvérsias sobre a atribuição do título de desviante. O indivíduo que 

é rotulado como tal pode ter uma visão diferente, não aceitando, por exemplo, as regras pelas 

quais está sendo julgado. Em outras palavras, ele pode sentir que aqueles que o julgam é que são 

os desviantes. Esse argumento denota o caráter extremamente variável do processo de julgamento 

do que é considerado normal ou desviante, certo ou errado, pois diferentes grupos adotam distintos 

critérios para a construção desse processo de julgamento. 

Como podemos perceber, conceituar realmente o que seria violência nas escolas é 

literalmente complicado. Há diferentes conceitos adotados pelos especialistas desta área, 

dificultando assim uma ideia exata deste objeto. Bernard Charlot (1997) classificou a violência 

escolar em três níveis: 

 

I) a violência – golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, vandalismo; 

II) incivilidade – humilhação, palavras grosseiras, falta de respeito; 

III) violência simbólica ou institucional – falta de sentido em permanecer na escola por 
tantos anos; o ensino como um desprazer, que obriga o jovem a aprender matérias e 
conteúdos alheios aos seus interesses; as imposições de uma sociedade que não sabe 
acolher os seus jovens no mercado de trabalho; a violência das relações de poder 
entre professores e alunos; a negação da identidade e satisfação profissional aos 
professores, a sua obrigação de suportar o absenteísmo e a indiferença dos alunos. 
(CHARLOT, 1997, p. 01, apud ABRAMOVAY, 2004, p. 69). 

 

Esta definição foi bastante plausível por, principalmente no item três, apresentar os 

casos de violência não como ações individuais, mas parte existente de todo um sistema que geraria 

este problema. Não quero dizer que os jovens que praticam tais atos não têm nenhuma 
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responsabilidade sobre eles, mas o que quero apresentar é que o fato do jovem ter praticado um 

ato violento, não necessariamente quer dizer que seria ele o único culpado. A falta de estrutura das 

instituições e a falta de recursos que estas possuem seriam as grandes culpadas destes problemas. 

 A violência praticada por jovens nas escolas brasileiras é uma realidade que não se 

pode negar. Os meios de comunicação estão continuamente transmitindo notícias sobre esse 

fenômeno assustador que assolam as escolas e levam seus atores a uma insegurança 

inquestionável. A escola não está conseguindo usar estratégias para sanar este problema, pois o 

medo de se posicionar frente a essa questão acaba vencendo a vontade de lutar por melhorias. O 

ambiente escolar acaba sendo um lugar onde não se deseja estar. 

As causas de violência nas escolas são inúmeras, vão desde uma simples ameaça a 

uma estrema agressão física. Santos (2007) destaca que a violência escolar é um fenômeno 

resultante da confluência de muitos fatores, que se deve observar o contexto familiar e as relações 

interpessoais do indivíduo.  

 

Algumas vítimas de maus tratos se seus iguais (...) terminam aprendendo – também se 
aprende o que é mau – que a única forma de sobreviver é a de converter-se em 
violentos e desenvolver atitudes de maus tratos para com os outros. Os violentos (...) 
reforçam suas atitudes abusivas e transferem tais comportamentos a outras situações 
sociais (ORTEGA. R; DEL REY. R, 2002, p. 35).  

 

2.1. Violência 

 

A etimologia da palavra diz que: “violência vem do latim violentia, que significa 

violência, caráter violento, ou bravo, força. O verbo violare significa tratar com violência, agredir. 

Tais termos quer dizer força física, mas também quantidade, abundância, essência ou caráter 

essencial de uma coisa.” Bianchi (2006, APUD Michaud, 2001, p.8). É importante nos determos 

um pouco sobre alguns dos diversos significados da palavra violência: O Novo Aurélio XXI 

possui esta definição: "violência do lat. violentia, qualidade de violento. Ato violento. Ato de 

violentar. Constrangimento físico ou moral; uso da força; coerção.” Paredes (2006, APUD, 

FERREIRA, 1999, p. 2076).  
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Já buscando em dicionários de filosofia, vamos encontrar mais de uma acepção: "ato 

que se exerce com força contra obstáculo. Daí, comportamento de uma pessoa contra outra que ela 

considera como obstáculo à realização de seu desejo.” Saul (2006, APUD DUROZOI; ROUSSEI, 

1996, p.180). 

 Segundo Costa (1986, p. 30), "violência é o emprego desejado da agressividade, 

com fins destrutivos.” Nas mais diferentes definições de violência observam-se sempre que 

aspectos de força física são identificados em quase todas as concepções. Mas existe um 

aspecto relacionado à violência, muito difícil de determinar e que vários autores chamam de 

violência sutil e alguns outros chamam de violência mascarada ou invisível. Na desesperada 

tentativa de compreensão da palavra violência faz-se uma ressalva: relacionemos a compreensão 

do tema ao caos e à transgressão de normas. 

Não há como compreender violência sem levar em conta o componente subjetivo que 

sempre depende de critérios utilizados, sejam quaisquer critérios usados, sejam eles, de época, 

valores, de grupo ou individuais. Sendo assim, a violência não é um fenômeno isolado, pois é 

resultante de interações sociais e pode se manifestar de formas específicas em cada cultura e de 

acordo com o conjunto de normas e valores que podem orientar indivíduos em uma sociedade. 

 

2.2.  Adolescentes 

 

Segundo a autora Einstein et al. (1987), a adolescência é uma etapa do 

desenvolvimento dos indivíduos em que estes procuram independência, separação de seus pais, 

identidade pessoal e sexual emancipação social. Esta fase se inicia com reações emocionais às 

transformações corporais da puberdade. Porém, em que momento esta fase ocorre nesses 

indivíduos? Esta é uma polêmica que divide diversos órgãos que trabalham com este assunto: 

 

Quanto ao período etário que corresponde à adolescência, observa-se uma variação 

na bibliografia analisada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os 

limites etários para este grupo estão entre dez e 21 anos, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) estabelece entre 12 anos completos e 18 anos incompletos e o 
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Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), entre dez e 19 anos. (CUNHA, 2000, 

p. 128) 

 

Aqui levaremos em conta a denominação de jovens segundo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, onde os jovens entre 12 anos completos e 18 incompletos em medidas 

socioeducativas no ambiente escolar que se fazem como necessários para esta pesquisa. 

Jovens em situação de risco podem ser expostos a diversos problemas que atrapalham 

o seu desenvolvimento. Podemos citar distúrbios alimentares, violência na família, desagregação 

familiar, síndrome pós-traumática e pós-perda, distúrbios afetivos e de conduta, depressão e 

ansiedade, distúrbios de personalidade e de pensamento, ideias suicidas e homicidas, distúrbios de 

aprendizagem, uso de drogas, álcool e outras substancias tóxicas, prostituição, abuso sexual, 

doenças sexualmente transmissíveis e Aids, gestação precoce e não protegida, abandono, maus-

tratos, trabalho inadequado com riscos de acidentes, exploração, poluição ambiental, traumas, 

acidentes, violência física, extermínio e morte precoce. 

 

2.3.  A família 

 

Segundo Bourdieu (1996), a instituição escolar contribui para reproduzir a distribuição 

do capital cultural e dessa forma, o espaço social. As famílias se valem de estratégias de 

reprodução, como estratégias educativas, para manter o seu ser social. Elas investem mais na 

educação escolar quanto mais importante for seu capital cultural e quanto maior for o peso relativo 

desse capital cultural em relação a seu capital econômico. No caso das famílias de baixa renda que 

costumam morar em cidades periféricas, que matriculam seus filhos em escolas da rede pública, 

entre tantos problemas, o pior, é os investimentos e a qualidade do ensino, gerando dificuldades de 

oportunidades, atraindo cada vez mais os jovens para a criminalidade. 

A instituição escolar institui fronteiras sociais. A classificação escolar constitui um ato 

de ordenação, uma diferença social de estatuto, uma relação de ordem definitiva. A ação do 

sistema escolar é resultante de ações ordenadas de acordo com a ordem objetiva.  
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Professores e diretores relataram que esses jovens em liberdade assistida que na 

maioria possuem uma família desestruturada, estariam constantemente ligados a casos de 

violência. 

O termo “socialização” é essencial para se entender a relação do jovem infrator, da 

família e da violência. Para William J. Goode (1970) “socialização é o processo através do qual a 

criança adquire os valores e conhecimentos de seu grupo e aprende os papéis sociais adequados à 

posição que ocupa.”. Ou seja, a família deve preparar os jovens para que estes possam adequar-se 

e corresponderem às expectativas sociais, onde percebem assim o sentimento de pertencimento 

social, contribuindo para a manutenção e continuidade das regras sociais. Parsons (1969) 

apresenta a teoria de que uma sociedade precisa, através de padrões de ação, satisfazer ou 

recompensar adequadamente aos seus membros, para que possa continuamente depender de suas 

realizações para o funcionamento como um sistema. A socialização adequada exige que a 

aprendizagem social e cultural seja intensamente motivada através do comprometimento dos 

mecanismos de prazer do organismo. Esta socialização é buscada pelos pais para seus filhos no 

ambiente escolar, onde se a escola não realiza corretamente sua função de socializar seus alunos, 

haveria um descrédito em relação à eficácia da escola, porém a escola necessariamente precisaria 

de condições apropriadas para exercer sua função, condições essas que podem ser asseguradas 

com um ambiente pacificado. 

Definido socialização, tratemos agora da mais importante função da família: a de 

socializar o indivíduo, ligar o indivíduo à estrutura social, possui também uma função mediadora. 

A socialização será mais eficaz se a família a desenvolver corretamente, do que se ela for por 

imposição. “As agências formais de controle social conseguem, apenas, forçar o indivíduo cujo 

comportamento seja extremamente desviante a se sujeitar, enquanto que a socialização faz com 

que a maior parte de nós deseje obedecer”. (Goode, 1970:13).  

Muitas das famílias destes jovens não possuem condições de cumprirem sua função, 

pelas dificuldades por que passam, não educam, não impõe regras e limites, não podem oferecer a 

atenção necessária. 

As famílias estão fortemente desestruturadas e a correria do dia a dia faz com que as 

pessoas não tenham mais tempo para desenvolverem uma boa convivência familiar. Se a família 

não pode socializar corretamente estes jovens, deve-se trabalhar em estratégias para que as outras 
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instituições possam cumprir este papel, mas não por imposição, que como apresentamos, 

dificilmente traz resultados positivos. As políticas que buscam reintegrar jovens em conflitos com 

a lei ao convívio social harmonioso devem também trabalhar com as famílias desses jovens, 

garantindo um trabalho mais eficiente. “O afastamento da família do contexto que pretende ser 

socioeducativo, a não ser por motivos que possam trazer reais prejuízos, só contribuiria para 

atestar a fragilização deste no que se refere ao compromisso educativo dos filhos.” (BRITO, 2000, 

p. 123) 

Envolvendo a família nesse processo poderia se incentivar o jovem a cumprir sua pena 

com uma maior dedicação, onde a família melhor poderia instruir seus filhos e melhor seria a 

recuperação desses jovens. 

 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança já dispões, no art. 9º, que a criança 
separada da família tem o direito de manter contato direto com os pais. O ideal de 
nossa intervenção deve ser o retorno do adolescente ao núcleo familiar, à comunidade, 
e que lá ele encontre apoio e confiança para seu desenvolvimento. Para tanto é 
necessário oferecer atendimento também aos responsáveis. (BRITO, 2000, p. 123) 

 

Inegavelmente é na família que as crianças, adolescentes e jovens formam grande 

parte de sua personalidade. Em uma família desestruturada onde vigora o alcoolismo, a violência 

doméstica, o desrespeito aos pares e a omissão do papel educativo pelos pais, é uma situação de 

risco para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Ao viver estas problemáticas, o 

indivíduo se torna sujeito e alvo de violência. Ainda há as famílias que participam diretamente das 

violências que acontecem nas escolas.  

 

2.4.    Escolas 

 

Normalmente temos a ideia de que a escola é um local de integração de jovens, mas o 

que muitos não percebem é que a própria escola possui um sistema de exclusão e seleção social. 

Quem não responde adequadamente às expectativas da instituição escolar não fará realmente parte 

dela. 
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No caso dos jovens infratores, se pelo seu passado criminoso eles já são exclusos 

socialmente, então pela escola, onde em muitos casos estes jovens se distanciaram ou não 

conseguiram acompanhar os conteúdos escolares, são meramente exclusos do processo escolar, 

enfrentando não só o preconceito por parte dos alunos, mas o da própria instituição, que nem 

sempre adota um viés democrático e igualitário. Para muitos, a autoridade é algo essencial para o 

combate à violência nas escolas, mas esta autoridade não pode ultrapassar certos limites gerando 

desigualdades, exclusão e autoritarismo.   

Fala-se de democracia nas escolas pelo fato de que o Estado está buscando abrir os 

portões da instituição de ensino para todos os tipos de brasileiros, procurando dar a todos as 

mesmas “oportunidades” de a frequentarem. Infelizmente o Estado não oferece boas condições 

para que os jovens possam aproveitar esta oportunidade, gerando uma grande frustração, fazendo 

com que estes adolescentes acabem desistindo da vida escolar aumentando a evasão escolar e 

consequentemente o desinteresse. 

Este caso não se diferencia dos jovens em medida socioeducativa, que por diversas 

vezes não tinham as condições necessárias para um bom desenvolvimento escolar, gerando uma 

dificuldade de assimilação, fazendo com que não concluam a “série” em que estão matriculados, 

sentindo-se envergonhados por não terem a mesma idade dos jovens com quem estudam, 

acabando por abandonarem a instituição de ensino e se filiarem à criminalidade. 

Então, com a imposição judicial, o jovem acaba se sujeitando, sem estímulo nenhum, à 

situação de não conseguir sozinho se adequar à escola, fazendo com que este adolescente continue 

desprezando e se revoltando com a instituição. Infelizmente, isso gera o aumento dos casos de 

violência nas escolas, gerando a ideia, já enraizada por alunos e professores, de que estes jovens 

são um caso perdido, que só a cadeia serviria a eles, como se mantiver pessoas trancafiadas 

colaborasse para o bom funcionamento da sociedade. 

É impressionante dizer que a própria escola influencia a violência em seus termos. 

Muitas escolas tentam resolver os problemas para os quais não está preparada (utilizando por 

diversas vezes métodos pouco eficazes e que não resolvem o problema), isso causa insatisfação 

entre os alunos e alguns não conseguem permanecer na instituição sem fazerem grandes distúrbios 

e atos violentos. É bom destacar que a violência escolar não se restringe ao ambiente da 

instituição, ela se alastra a toda a comunidade em geral. 



21 
 

 

2.5.   Os grupos 

 

Parte dos jovens enviados às escolas para cumprirem suas penas já pertenciam 

anteriormente a gangues, principalmente às ligadas ao tráfico de drogas. Quando pertencentes a 

tais grupos, dificilmente os abandonam, muitas vezes por falta desta opção, por sentirem-se 

ameaçados pelos integrantes do grupo ou por não perceberem o ambiente escolar como uma forma 

real de melhorar de vida. 

Por falta de acesso a seus direitos, exclusão e um acompanhamento deficitário do 

desenvolvimento, esses jovens tendem a ver na violência e no pertencimento de gangues uma 

válvula de escape desta situação, reagindo de forma violenta a este sistema que os exclui. 

Não é difícil perceber os grupos que se formam na escola e o desejo de pertencimento, 

leva muitos jovens à procura de um grupo ao qual possa se identificar.  

Com os diversos grupos surge também o chamado Bullying. Este se constitui em todas 

as formas de atitudes agressivas e intencionais que ridicularizam o outro. São atitudes como 

comentários maldosos, apelidos, gracinhas e qualquer outra forma de caracterizar alguém, 

brincadeiras de mau gosto que causam dor e angustia ao próximo. As vítimas dessa atitude são 

pessoas ou grupos que sofrem consequências dos comportamentos de outros, que não dispõem de 

recursos, status ou habilidade para reagir ou fazer cessar os atos danosos contra si. São pessoas 

pouco sociáveis que não reagem efetivamente aos atos de agressividade sofridos, porém sempre 

chega um momento em que não suportam mais e partem para a violência. 

 Muitos desses grupos são compostos por usuários e traficantes de drogas, 

principalmente os relacionados aos casos de violência. Uma das principais fontes de violência nas 

escolas está relacionada à venda e ao uso de drogas no meio escolar. Não temos como negar que 

no próprio ambiente de instituição educacional os alunos têm acesso ao uso de drogas, tanto lícitas 

como ilícitas. Se um aluno, que não usa tóxicos ver alguém usando e falar alguma coisa 

certamente surgirá uma briga que poderá terminar em morte. São crianças e adolescente que fazem 

esse tipo de agressão. Têm-se a ideia de que as escolas de Ensino Médio são as mais 

problemáticas quando se refere às más relações de convivência por tratarem de adolescentes, mas 
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com os índices de reprovação no Ensino Fundamental, parte dos alunos são de adolescentes. 

Contudo, pode-se perceber que a violência escolar está visível e se expandindo em todas as 

modalidades de ensino. 

A pesquisa Perfil do Adolescente Infrator, feita pela Promotoria de Justiça da Infância 

e Juventude, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), apresentou um 

relatório em que mostra que 64% daqueles com menos de 18 anos que praticaram atos infracionais 

graves confessaram fazer uso de substância ilícita. 

 

Tabela 2: distribuição dos participantes conforme existência de consumo de bebidas alcoólicas e/ou 

substâncias entorpecentes 

 

Fonte: Relatório de Pesquisa do Perfil do Adolescente Infrator ˗ SECPLAN/ Ministério Público do DF 

e Territórios (2011). 

O uso de drogas está cada vez mais frequente em diversas camadas da sociedade, o 

jovem que comete ato infracional e que tem problemas com drogas deveria ser encaminhado para 

uma instituição que tratasse desta dependência, porém, o Distrito Federal como em diversas 

localidades do país, não possui instituições suficientes para atenderem estes adolescentes. O envio 

a instituições que somente isolam estes jovens não são eficientes para a recuperação destes, pelo 

contrário, acaba por agravar ainda mais esse problema. 

 

2.6.     Meios de comunicação 

 

Os meios de comunicação exercem diferentes formas de influência e apresentação dos 

casos de violência nas escolas. Há o fato de reproduzirem uma cultura violenta e vingativa, com 

conteúdos que pouco tem a propiciar para o desenvolvimento dos jovens, que com a banalização 

da violência nos meios de comunicação acabam por trazer esta violência ao ambiente escolar. Na 

internet são inúmeros os vídeos que apresentem atos violentos em instituições de ensino, 
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apresentando jovens ou grupos em conflitos com outros pertencentes ao ambiente escolar. Quando 

hospedam tais vídeos em sítios da internet o fazem para reafirmarem suas autoridades, para serem 

temidos e respeitados. 

Mas o que realmente é preocupante é a forma como os meios de comunicação agem 

aterrorizando a população, apresentando casos isolados como se fossem recorrentes e comuns em 

nossa sociedade, acabando por gerar a ideia de que com o passar dos anos os casos de violência 

estariam se agravando cada vez mais. A população acaba por acreditar na ilusão de que no passado 

era tudo mais seguro e que a criminalidade não incomodava tanto quanto nos dias de hoje: 

“crianças não ficavam ociosas, já trabalhavam cedo para ajudar no sustento da casa e por isso não 

tinham tempo para se envolverem com a marginalidade” (este discurso me foi apresentado por 

uma senhora idosa em uma conversa informal), “as imagens de pureza são substituídas pelas do 

perigo permanente e iminente” (ADORNO, 2008, p.153). 

Diversas vezes ouvimos idosos reclamando do presente, dizendo que no passado era 

tudo mais calmo, porém, percebemos que não foi o real aumento da violência e criminalidade, mas 

sim o aumento do medo e da insegurança, que nos é apresentado todos os dias, principalmente 

pelos meios de comunicação. Este medo, segundo o dicionário é o “sentimento de grande 

inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça; susto, pavor, terror, 

receio”, é este medo que nos é bombardeado incessantemente e diariamente, principalmente por 

programas jornalísticos, manipulando informações, não nos permitindo saber o que realmente está 

acontecendo em nossa sociedade, como realmente esta criminalidade e violência influenciam de 

forma concreta a vida das pessoas. Sabemos como o medo anda influenciando os sentimentos do 

coletivo (cada dia mais indivíduos investem em dispositivos de segurança, se privam de saírem de 

casa por temerem a “selva” que é fora de seus portões, com a ideia de estarem seguros, se isolando 

cada vez mais e desconfiando ainda mais um dos outros). 

O medo acaba por despertar sentimentos comuns à grande maioria da população, onde 

que por diversas vezes, as informações sobre violência repassadas pelos meios de comunicações 

apresentam o mesmo perfil de agressor (negro, pobre, pouca escolaridade etc.), gerando uma 

estigmatização e um preconceito às pessoas que se encaixem neste tipo de perfil, onde alimenta-se 

um desejo de vingança contra os possíveis responsabilizados pelas ameaças e potenciais agressões. 
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A televisão é um dos meios de comunicação que mais violência difunde, a criança ou 

jovem é o sujeito passivo que mais a consome. Muitas crianças veem televisão e jogam jogos de 

caráter lúdico duvidoso, com conteúdo violento, sem qualquer supervisão dos pais. Constroem as 

suas personalidades de acordo com o que observam, transpassam essas atitudes em sala de aula e 

acabam gerando pequeno clima de agressividade entre os alunos e isso, ao se expandir, se 

transforma em violências mais graves e indesejáveis. 

 

2.7.    Medidas Socioeducativas 

 

Esta ideia apresentada anteriormente serve perfeitamente para discutirmos uns dos 

mais polêmicos problemas da nossa sociedade, a diminuição da maioridade penal. Os meios de 

comunicação repetem e reprisam diariamente casos violentos ou criminosos envolvendo menores 

de idade, gerando o medo na sociedade em relação a esses jovens infratores. Busca repassar e 

apresentar como uma ideia comum em nossa sociedade à necessidade de que haja uma diminuição 

da maioridade penal. Baseado no medo gerado a cerca deste assunto busca-se aplicá-lo para se 

legislar uma imposição acerca do menor infrator, para combatê-lo como um inimigo dito como 

“comum” à nossa sociedade. 

 As medidas socioeducativas são medidas aplicáveis a adolescentes envolvidos na 

prática de um ato infracional. Estão previstas no artigo 112
1
 do Estatuto da Criança e do 

                                                           
1
 Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 
I- Advertência; 
II- Obrigação de reparar o dano; 
III- Prestação de serviço a comunidade 
IV- Liberdade assistida; 
V- Inserção em regime de semiliberdade 
VI- Internação em estabelecimento educacional; 
VII- Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levara em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. 
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Adolescente (ECA), o qual apresenta, de forma gradativa, as medidas a serem aplicadas, desde a 

advertência até a privação de liberdade. Somente pessoas na faixa etária entre 12 e 18 anos que 

praticam ato infracional estão sujeitas às medidas socioeducativas. Excepcionalmente, a sua 

aplicação e o seu cumprimento poderão ser estendidos até os 21 anos. Caso uma criança se 

envolva na prática de alguma infração, receberá medidas protetivas previstas no artigo 101 do 

ECA. A partir da análise do processo judicial, o Juiz da Infância e da Juventude pode aplicar, por 

meio de sentença, uma das medidas socioeducativas, considerando o contexto pessoal do 

adolescente, sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

As punições e tratamentos para crianças e adolescentes em relação a adultos devem ser 

diferenciados porque os adolescentes são pessoas em “peculiar condição de desenvolvimento”. 

 

Sem rebeldia e sem contestação não há adolescência normal. Em todas as épocas e 
em todas as atitudes o adolescente sempre foi um contestador, um buscador de novas 
identidades, testando diferentes formas de relacionar-se e ensaiando novas posturas 
éticas. É preciso que se lembre de que as grandes conquistas do espirito humano 
foram geralmente produto desta fase tão conturbada quanto criativa, (...) o 
reconhecimento do fato de que os comportamentos dos jovens que não se ajustam aos 
valores e normas gerais da sociedade são, com frequência, parte do processo de 
amadurecimento e que tendem a desaparecer espontaneamente, na maioria das 
pessoas, quando chegam à maturidade. (OLIVEIRA, 2000, p. 21) 

 

É preciso ficar claro que medidas socioeducativas não são, nem podem ser vingança 

ou castigo.  Não deve ter um caráter punitivo, não deve ser uma forma da sociedade se vingar do 

infrator, mas sim uma forma de ressocialização, de educação. Devem-se levar em conta as 

circunstâncias sociais, econômicas e emocionais presentes no contexto social em que estes jovens 

estão inseridos, que também os conduzem à delinquência. 

 

É preciso ficar claro que medida socioeducativa não é, nem pode ser, vingança ou 
castigo. Aspectos punitivos e/ou retributivos (se é que de fato cabe falar desse aspecto 
quando nos referimos à justiça da infância e juventude) estão presentes na sentença 
judicial, que restringe parcial ou totalmente a liberdade do jovem. A execução da 
medida deve ter caráter ressocializador e educativo. (OLIVEIRA, 2000, p. 22) 

                                                                                                                                                                                            
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, 

em local adequado às suas condições. 
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 As medidas socioeducativas não devem possuir caráter arbitrário, cruel, com maus 

tratos, falsidades e ilegalidades, pois apresentam aos menores infratores um mundo vingativo e 

excludente, que age por imposições e adestramentos. Principalmente com a puberdade os jovens 

costumam desconfiar de qualquer tipo de autoridade, criando um sentimento de desconfiança que 

acabaria por atrapalhar a recuperação destes adolescentes que acabam por se voltarem contra as 

normas e valores da sociedade, gerando na sociedade a ideia de que eles são um problema sem 

solução. 

 

É preciso um suporte social para que esta internalização das leis ocorra de forma 
satisfatória. Instituições devem ser estruturantes para as crianças e adolescentes, 
humanizadoras, no sentido de fornecer parâmetros para a inserção do sujeito na 
cultura, com regras, interdições, punições absolutamente claras e culturamente 
justificadas. (...) Busca-se uma integração progressiva desses meninos no contexto 
social, destacando-se que as medidas aplicadas devem ser predominantemente 
pedagógicas, fundamentadas em princípio de cidadania e na condição especial de 
pessoas em fase de desenvolvimento sob o aspecto físico, intelectual e emocional, 
sujeitos que estão em processo de estruturação da personalidade. (BRITO, 2000, p. 
120) 

 

 Os tipos de medidas socioeducativas e como estas são aplicadas serão abordados no 

capítulo II, definindo-os e apresentando os indivíduos envolvidos nestas medidas. 

  As medidas socioeducativas estão pautadas principalmente em uma proposta 

pedagógica, que visa à reinserção social do jovem, partindo da ressignificação de valores e da 

reflexão interna. É importante lembrar que, mesmo não tendo a intenção de punir o adolescente, as 

medidas socioeducativas limitam alguns direitos individuais como, por exemplo, o direito à 

liberdade, pois ainda que não esteja submetido ao Código Penal, o adolescente está sujeito a uma 

legislação especial que acarreta consequências jurídicas para a sua conduta infratora. 
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3. CAPÍTULO II ˗ O MENOR INFRATOR EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO 

 

3.1.  O Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Ao Mapear a história do surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 

autora Paula (2008), apresenta os movimentos que surgem em oposição ao modelo de 

encarceramento da época. Três anos após a inauguração da Fundação Estatual do Bem Estar do 

Menor (FEBEM), localizada em São Paulo surgia o Movimento de Defesa do Menor, que 

apresentaria grande importância e reconhecimento ao longo da década de 1980. Movimentos como 

estes surgiam em necessidade da maior participação da sociedade civil em buscar alternativas 

diferentes das vigentes para tratarem menores em situação de risco, denunciando e fiscalizando 

casos de violência que ocorriam em instituições do Estado, principalmente as da Febem e da 

polícia, e a buscar alternativas ao tratamento para o problema da infância e da adolescência, 

buscando alternativas adequadas para o tratamento de menores infratores. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi gestado na segunda metade da década de 
1980, no bojo do clamor popular pela redemocratização plena do Brasil. Não é portanto 
uma iniciativa isolada do legislador, nem extemporânea. A doutrina de proteção integral 
preconizada pelo ECA, e que deriva da Constituição Federal , tem organicidade e 
enraíza-se num projeto de sociedade brasileira democrática, participativa, inclusiva, 
que tem como espinha dorsal a questão da cidadania posta para todos os brasileiros. 
(OLIVEIRA, 2000, p.11) 

 

Atividades como as desempenhadas pela Liberdade Assistida Comunitária da Pastoral 

do Menor, aliadas à normativa internacional, com a Doutrina da Proteção Integral das Nações 

Unidas, exerceram uma enorme diferença na forma como elaboraram o projeto de lei do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Buscaram-se modos antigos da legislação que tratavam de menores 

infratores buscando uma atualização e maior eficácia da legislação, embalado pela ideia de 

redemocratização que ocorria no país naquela época. O Brasil passava de um governo de ditadura 

militar para uma democracia, ocorria também, em 1988, a promulgação da nova Constituição 

Federal. Com tudo o que estava ocorrendo não poderia faltar uma legislação que tratasse de 

menores para acompanhar essa redemocratização, surgindo em 1990, o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente. No mesmo ano da criação do Estatuto o Brasil assinou e ratificou a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança. O ECA buscaria questionar legislações antigas de 

encarceramento, pois, conforme o artigo 121 do Estatuto, a internação deveria ser aplicada apenas 

em situações excepcionais e, ainda assim, em caráter de brevidade. 

O modelo de encarceramento já nos é visto como muito pouco eficiente, não 

conseguindo reabilitar com sucesso os que os que a ele são condenados. Seria esta forma de 

encarceramento que o Estatuto se opõe, opondo-se a todas suas diretrizes de atendimento: 

 

Primeiramente, está a diretriz de individualização, segundo a qual o atendimento ao 
adolescente autor de ato infracional deve levar em consideração sua especificidade de 
pessoa em desenvolvimento, sujeito de direitos e detentor de absoluta precedência por 
parte da família, da sociedade e do Estado e suas características particulares, 
fornecendo-lhe o atendimento técnico – médico, odontológico, psicológico, assistencial 
e pedagógico – mais pertinente. Em segundo lugar está a desinstitucionalização, ou 
seja, a não internação e a desinternação. Evitando internar ou manter a internação do 
adolescente até seu limite, o objetivo é fortalecer outras medidas socioeducativas, 
chamadas de “medidas em meio aberto”, para se contraporem ao ambiente fechado e 
murado característicos das unidades de internação. Contudo, a internação não deixa 
de existir enquanto medida, mas passa a ser reservado aos adolescentes que 
cometeram ato infracional mediante grave ameaça, que voltaram a cometer ato 
infracional a cometer ato infracional após cumprirem medida socioeducativa ou que não 
concluíram o cumprimento de outra medida. Por fim está a descentralização, que 
propõe a construção de unidades pequenas, mantendo o adolescente o mais próximo 
possível de sua família e comunidade de origem, e o aumento da participação dos 
municípios e da sociedade civil organizada, diminuindo o poder político-administrativo 
do Estado sobre as unidades. (PAULA, 2008, p. 35) 

 

 Tratar os jovens infratores dentro de uma nova proposta é o desafio que o Estatuto e 

os movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente colocam ao Estado. As medidas 

socioeducativas apresentam uma forma de se reduzirem os gastos e de se maximizar a eficiência 

da reintegração de jovens infratores buscando uma forma educativa. A sentença de liberdade 

assistida seria uma das mais significativas soluções de ressocialização. 

 Com a implantação do Estatuto logo surgiram os que se opunham a ele, 

principalmente os meios de comunicação em massa, que viam no Estatuto uma forma de “proteção 

para marginais”, acreditaram e divulgaram que a proteção diferenciada desses jovens iria gerar um 

sentimento de impunidade, aumentando ainda mais os casos de violência e insegurança presentes 

na sociedade, influenciando o senso comum a acreditar que esta não seria uma medida eficiente no 
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combate da violência ligado a estes jovens. São os opositores do ECA que apostam em uma 

política social de controle da pobreza, avaliando o insucesso do Estatuto com base em notícias 

exageradas e comumente bombardeadas pela imprensa contra a eficácia do ECA. 

 Críticas mais concretas ao Estatuto são as de que ele é muito utópico – aquilo que 

não está em lugar nenhum, utópico no sentido de um tipo ideal, onde não pode ser alcançado, mas 

apenas comparado com a realidade – e não se ter uma base e recursos para cumprir o que ele 

pretende, “uma das críticas atribuídas ao ECA é (...) o de que os princípios – a filosofia da lei – 

não se coadunam com a realidade de milhões de crianças e jovens brasileiros.” (OLIVEIRA, 2000, 

p.12). Então se deve adaptar o Estatuto à realidade, exigindo do Estado melhores recursos e apoio 

para que haja o sucesso do ECA, com um melhor preparo dos profissionais que lidam com estes 

jovens e um real acompanhamento do desenvolvimento dos jovens envolvidos em medidas 

socioeducativas. 

 

Prosseguindo no exame da questão, apontaram-se as transformações que se impõe 
após a implantação do Estatuto, já que se baseia em paradigmas absolutamente 
diferenciados, com necessidade de ampla revisão de conceitos e práticas, o que 
certamente deve provocar alterações também no trabalho da denominada equipe 
técnica. O ECA exige mudança substancial nos sistemas judiciários e administrativo, 
incluindo alterações na execução do atendimento. Não se trata de modificações 
restritas à ordem jurídica, mas são mudanças que preconizam, entre outras, a 
adequação de um conjunto articulado de ações, envolvendo o Estado, a família e a 
comunidade no compromisso socioeducativo. (BRITO, 2000, p. 121) 

 

 Foram entrevistados pelo pesquisador Mariz (2010) duas autoridades acerca dos 

menores infratores, principalmente sobre a necessidade de que se deva ou não haver uma 

diminuição da maioridade penal. O primeiro discurso é do senador Demóstenes Torres, autor de 

projetos de revisão do ECA e o segundo da coordenadora do centro de apoio das promotorias da infância 

do estado da Bahia Marcia Guedes: 

Mariz: – Você é a favor do aumento do tempo de internação para jovens infratores?  
 
 
Senador Demóstenes Torres: – Sim. Tenho um projeto para aumentar o tempo 
máximo de internação, hoje de três anos, no caso de crimes graves, mas ele está na 
gaveta da senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) desde que eu o apresentei. E nunca 
saiu de lá. É ridícula essa resistência à internação no Brasil, ainda mais porque a cada 
seis meses há um exame psicológico para ver se a pessoa tem condição de conviver 
em sociedade. Então, não é raro, embora haja o tempo máximo de três anos, sair antes 
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disso. Alguns ficam três anos, é verdade. Em outra ocasião, tentei reduzir a maioridade 
penal para 16 anos. Mas não aceitaram. Da mesma forma que agora, quando eu tento 
estender esse prazo máximo de internação, obrigando o governo a dar emprego 
quando o adolescente sai da unidade, não aceitam. É um grupo fundamentalista. Acha 
que o Estatuto é uma perfeição, não aceita nada. Advoga até que o crime tem apenas 
raízes sociais, e que a coisa vai melhorar na hora em que o Brasil enriquecer, o que é 
uma bobagem. Até porque os Estados Unidos, um país riquíssimo, têm alta 
criminalidade. Essa vinculação é teoria de fim de século 19, não faz o menor sentido 
hoje. 
 
 
Coordenadora Marcia Guedes: Não. Se o sistema de Justiça, no que diz respeito à 
internação, funcionasse como determina a lei, a sociedade não ficaria com esse 
descrédito que há hoje em relação à legislação. As pessoas pensam que o adolescente 
não é penalizado quando comete um ato infracional e, por isso, haveria um aumento da 
participação dos jovens nos crimes praticados pelos adultos. Isso não é verdade. 
Podemos dizer, inclusive, que, em alguns casos, o adolescente é punido até mais do 
que o adulto. Para pegar um exemplo, vamos pensar no dano ao patrimônio privado. 
Para o adulto, precisa haver vontade do ofendido para iniciar uma ação penal. No caso 
do adolescente, não. O Ministério Público age sem a necessidade de iniciativa. Não 
adianta modificar o tempo de internação ou propor qualquer outra alteração se 
continuarmos com unidades de atendimento precárias como as que existem, que em 
muitos aspectos não se diferenciam de presídios comuns. O que falta realmente é a lei 
funcionar, e com rapidez. Veja que o ECA faz 20 anos e as estruturas fundamentais 
para sua aplicação ainda estão por nascer. 
 
 (MARIZ, LEITE, 2010, p. 1) 

 

 Com as entrevistas podemos retratar a visão conservadora de um político, onde há a 

crença que a melhor forma de se garantir a segurança e o combate à violência seria isolando 

jovens infratores do convívio social, diferente da Coordenadora, que trabalha mais de perto com 

esses jovens e reconhece que suas penas devam ser para educar, não para punir.  

 O grande reconhecimento de que este Estatuto possui está no fato dele ter sido 

referência em legislações semelhantes de outros países da América Latina, nos apresentando a 

necessidade de implantação deste tipo de Estatuto, que visa a ressocialização por meio da 

educação também em outros países que possuem uma grande desigualdade de renda. 

 

 

3.2.  O Caminho dos Jovens em situação de medidas socioeducativas 
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 Ao visitar escolas e entrevistar professores e diretores me foi relatado que os jovens 

em situação de medida socioeducativas são percebidos como um grande problema, onde são 

acusados de ser um dos grandes agravadores de casos de violência, sendo considerados como um 

problema sem solução. A seguir iremos mapear desde o momento da infração até a punição 

imposta ao infrator. 

 O jovem que cometeu um ato infracional, após ser abordado por policiais, é levado 

para a Delegacia da criança e do adolescente (DCA), onde o jovem presta depoimento ao 

delegado. Com isso, é feito o boletim de ocorrência - BO (notícia Crime). 

 O delegado, se achar conveniente, abre o inquérito para apurar os fatos, colher provas, 

ouvir testemunhas etc. No inquérito policial estão o Boletim de Ocorrência, depoimentos, perícias 

etc. Esse é o documento que possui o maior número de dados de toda a cadeia policial. Depois que 

o delegado concluir o trabalho, pode arquivar o inquérito ou encaminhá-lo para um membro do 

Ministério Público (promotor). O promotor decide se oferece ou não a denúncia, caso ofereça, o 

juiz irá decidir se recebe ou não a denúncia para que o processo siga em frente. 

 O jovem fica “recolhido” até o dia da audiência, com o promotor e o juiz da Vara 

da Infância e da juventude. O juiz também houve testemunhas, pessoas ligadas ao menor, colhe 

provas etc. 

 O juiz da Infância e da Juventude é o competente para proferir sentenças 

socioeducativas, após análise da capacidade do adolescente de cumprir a medida, das 

circunstâncias do fato e da gravidade da infração. 

 A 1ª Vara da Infância e da Juventude não tem papel executivo. Por meio da equipe 

interprofissional da Seção de Medidas Socioeducativas (SEMSE), busca-se estruturar uma rede de 

atendimento para que os adolescentes cumpram as sentenças determinadas pelo juiz. O artigo 112 

do ECA dispõe que, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar 

ao adolescente as seguintes medidas: 

 

Advertência (art. 115 do ECA) 

 

Uma repreensão judicial, com o objetivo de sensibilizar e esclarecer o adolescente 
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sobre as consequências de uma reincidência infracional. 

 Responsável pela execução: juiz da Infância e da Juventude ou servidor com 

delegação para tal.  

 

Obrigação de reparar o dano (art. 116 do ECA) 

 

Ressarcimento por parte do adolescente do prejuízo econômico causado à vítima. 

 Responsável pela execução: juiz da Infância e da juventude ou equipe 

interprofissional da SEMSE, por delegação. 

 

Prestação de Serviços à comunidade (art. 117, do ECA) 

 

Realização de tarefas gratuitas e de interesse comunitário, por parte de adolescentes, 

durante período máximo de seis meses e 8h semanais. 

 Responsável pela execução: equipe interprofissional da SEMSE e instituições 

conveniadas com a Vara da Infância e da Juventude.  

 

Liberdade Assistida (art. 118 e 119 do ECA) 

 

Prevê o acompanhamento dos adolescentes pelas equipes psicossociais, por período 

mínimo de seis meses, objetivando oferecer atendimento nas diversas políticas públicas: saúde, 

educação e profissionalização, com vistas à colocação no mercado de trabalho. 

 Responsável pela execução: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania   do DF, por meio das Unidades de Liberdade Assistida. 

 

Semiliberdade (art. 120 do ECA) 
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O adolescente permanece vinculado a unidades especializadas, tendo sua liberdade 

restringida, podendo se ausentar para frequentar escola, cursos profissionalizantes ou comparecer 

ao serviço. O jovem poderá permanecer com a família aos finais de semana, desde que autorizado 

pela coordenação da Unidade de Semiliberdade. 

 Responsável pela execução: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania do DF, por meio das Unidades de Semiliberdade. 

 

Internação (art. 121 do ECA) 

 

Privativa de liberdade, a internação pode ocorrer em caráter provisório ou estrito. A 

medida é adotada pela autoridade judiciária quando o ato infracional praticado pelo adolescente se 

enquadrar nas situações previstas no art. 122, inciso I, II e III, do ECA.
2
 

 Responsável pela execução:  

 Internação Estrita: CAJE, CIAGO e CIAP;  

 Internação Provisória: CESAMI (adolescentes do sexo masculino até o limite de 

120 dias) ou CAJE (há adolescentes do sexo feminino, bem como do sexo masculino que 

excederem ao limite de lotação do CESAMI);  

 Internação Estrita (por tempo indeterminado e não excedendo a três anos): quando 

o adolescente é sentenciado a cumprir medida socioeducativa de Internação. O processo de 

ressocialização é feito de forma gradativa: inicialmente, o juiz defere o benefício de saídas 

mensais e depois quinzenais ou semanais, dependendo da evolução apresentada pelo adolescente. 

As avaliações são bimestrais e realizadas por uma equipe multidisciplinar que encaminha 

relatórios técnicos à autoridade judiciária. A medida de internação é reavaliada a cada seis meses 

                                                           
 “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

 I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 

 II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

 III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.” 
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pelo Juiz, que vai decidir, fundamentadamente, pela sua manutenção ou pela progressão de medida 

(semiliberdade ou liberdade assistida). Os Direitos do Menor nesse período são: escolarização, 

saúde, curso profissionalizante, lazer e outros previstos no art. 124, do ECA. 

 Internação Provisória: o adolescente pode ficar internado até no máximo 45 dias em 

unidades especializadas, aguardando a situação a ser proferida pelo juiz; Durante esse período, é 

feita a instrução do processo, havendo duas audiências. Na primeira, são ouvidos o adolescente e 

seus responsáveis (interrogatório). Na segunda, são ouvidas as testemunhas de defesa e de 

acusação. Nessa fase de internação, o jovem pode receber visitas dos pais; terceiros necessitam de 

autorização judicial. 

 

De todas as sentenças proferidas pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, cabe 

apelação (recurso de sentença) no prazo de 10 dias, juntamente com a apresentação das razões. 

A prisão, segundo a legislação brasileira, deve ser aplicada como a última alternativa 

de punição dos infratores.  

Essas medidas, preferencialmente, devem ser acompanhadas por um assistente social, 

que irá atestar o seu devido cumprimento e a evolução do caso. O grande problema apresentado 

sobre estes jovens foi a de que estes são levados às escolas e não recebem o acompanhamento 

necessário, sendo entregues as instituições de ensino, que nem sempre possuem o preparo 

necessário para lidarem com estes alunos. 

 Quando enviados para as escolas, o histórico criminal não pode ser divulgado aos 

professores, gerando neles certo receio, não sabem com que tipo de jovem está lidando, mas por 

outro lado, esta medida busca que o adolescente não seja vítima de preconceito. Segundo a 

publicação “Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas”, da 

Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (RITLA) e da Secretaria de Educação, 

publicado em 2009, os jovens que estão de alguma forma ligados a casos de violência são vítimas 

de preconceito por parte dos colegas e dos professores. As principais resistências apontadas pelos 

alunos foram contra estudantes que já estiveram presos, principalmente aos que estão em liberdade 

assistida definida pela Vara da Infância e da Juventude. 
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A legislação prevê que cada pena seja sentenciada de acordo com critérios de 

gravidade da infração, sendo que a internação costuma ser aplicada aos autores de roubo ou de 

homicídio. Porém, como observamos em instituições carcerárias em todo o país, o número de 

negros e pobres é superior do que a dos brancos, com maior nível de escolaridade. 

 

Independentemente de a infração cometida ser ou não violenta, os adolescentes 
brancos, com maior nível de escolaridade, que tinham uma ocupação ou eram 
estudantes que tinham maior propensão a receberem o arquivamento ou a remissão, 
ocorrendo o inverso com os negros, de nível mais baixo de escolaridade, 
desempregados ou não estudantes. (PAULA, 2008, p. 37) 

 

A rotulação exposta principalmente pela mídia do tipo comum do criminoso acaba por 

reforçar preconceitos, interferindo até em decisões dos juízes e promotores, havendo um 

julgamento prévio e injusto, demonstrando que mais uma vez o Estatuto não é levado ao pé da 

letra, onde a cor da pele, principalmente, já pode ser percebida como um agravador da punição, 

nascido culpado, condenado à penas mais duras por não ter ido ou tido interesse em estudar.  

 

A escolarização e a inserção no mercado de trabalho como eixos socializadores 
valorizados pelos operadores do sistema de justiça. Por outro lado (...) a não inserção 
nesses é vista como como um acréscimo do “potencial ofensivo” individual, ou seja, 
aqueles que estão fora dos eixos valorizados são considerados mais “perigosos para a 
sociedade” (PAULA, 2008, p. 37) 

 

Brito (2000) ainda complementa: 

 

Porque o sistema se preocupa não com a gravidade do fato – não analisa isto – mas se 
preocupa fundamentalmente com a personalidade do jovem. De modo que, verificada a 
sua inadaptação social, as medidas são todas, como se preconiza, medidas de tutela, 
medidas de proteção. (BRITO, 2000, p. 117-118) 

 

Sobre a privação de liberdade, os dados apresentados pelo Anuário de Segurança 

Pública, publicado em 2011, o número de jovens em conflito com a lei, por medidas privativas de 

liberdade, no Brasil, em 2010 representou 12.041 jovens internados, 3.934 em internação 

provisória e 1.728 em semiliberdade, totalizando 17.703 adolescentes. No Distrito Federal, em 
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2010 havia 500 jovens em regime de internação, 173 em internação provisória e 81 jovens em 

semiliberdade, totalizando 754 jovens em conflito com a lei. 

A seguir serão apresentadas as instituições de internação de jovens infratores. 

 

3.3.  O Centro de Atendimento Juvenil Especializado (CAJE) 

 

 O Centro de Atendimento Juvenil Especializado (CAJE) possui 106 vagas para seus 

internos. Em visita ao CAJE em setembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

constatou que há 100% de superlotação, pois a unidade tem capacidade para abrigar 160 jovens e 

hoje está com mais de 329, podendo ser encontrados de quatro a cinco adolescentes nos 

alojamentos que são destinados a apenas dois. Destes, 329 estão em internação e 66 são 

provisórios. Cerca de 330 agentes fazem a segurança no local. Dos 10 módulos, um é feminino. 

Há um módulo com sala de convivência para adolescentes que apresentam melhor 

comportamento, além de módulos destinados a internação provisória e a internação por força de 

sentença.  

 O CNJ Também apontou que há reclamações por parte dos internos em relação à 

alimentação que lhes são oferecidas, que as oficinas oferecidas aos jovens não possuem materiais 

necessários e a manutenção dos que existem são precárias, não há incentivos nas aulas e há a falta 

de professores. Após constatarem tais problemas e dificuldades da instituição de cumprir seu papel 

de ressocialização dos internos, o CNJ exigiu o fechamento do Centro, onde o Governo do Distrito 

Federal prometeu fazê-lo ate julho de 2012, que é quando pretendem inaugurar outras quatro 

instituições. 

 

3.4.  Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras (CIAGO) 

 

 O Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras (CIAGO) abriga 

menores infratores do Distrito Federal. Está localizado no Recanto das Emas, próximo da divisa 
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com Samambaia, às margens da DF-001. Foi inaugurado em junho de 2006 e os trabalhos com os 

adolescentes foram iniciados em julho do mesmo ano com a chegada dos primeiros internos. 

 Com um potencial para atender 144 adolescentes, tem hoje a sua capacidade toda 

preenchida com jovens de idades que variam entre os 12 e 18 anos e, excepcionalmente, até 21 

anos.  

 Com uma área de edificação de 12 mil metros quadrados, o complexo do Ciago é 

formado pelos alojamentos dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (que são 

divididos em alas de acordo com o nível de segurança), administração, refeitório com capacidade 

para 200 pessoas, enfermaria, oficinas (de informática, panificação, serigrafia), salas de aula, 

posto médico-odontológico, lavanderia, módulos de reflexão e de integridade física, setor de 

manutenção, casa de atendimento psicológico e assistência social, salas de coordenação de 

segurança e de equipe técnica, almoxarifado, piscina, quadra de esporte coberta, campo de futebol, 

recepção, auditório, posto policial externo e quatro casas de semiliberdade. 

 A administração do Ciago é normalmente terceirizada pelo Governo do Distrito 

Federal (GDF). Entre 2006 e 2008, ficou sob responsabilidade da Congregação dos Religiosos 

Terciários Capuchinhos Nossa Senhora das Dores, os amigonianos. Em 2008, foi contratado o 

Instituto de Desenvolvimento Profissional (IDP). A metodologia de trabalho do IDP contempla 

atividades de ensino (desde alfabetização até o Ensino Médio) que são ministradas pelo quadro de 

professores da Secretaria do Estado de Educação do DF, profissionalização (através das oficinas), 

assistência social e psicológica (para os adolescentes e familiares), serviços na área de saúde, 

atividades de lazer e esportes.  

 

3.5.  O Centro de Internação de Adolescentes de Planaltina (CIAP) 

 

 O Centro de Internação de Adolescentes de Planaltina (CIAP) Foi inaugurado em 

20 de outubro de 2008, com capacidade para abrigar até 100 adolescentes, entre 12 e 18 anos, que 

cumprem medidas socioeducativas. O quadro de funcionários do CIAP é composto por técnicos, 

agentes sociais e auxiliares administrativos aprovados em concurso da área de Medidas 
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Socioeducativas. A instituição possui oficinas profissionalizantes como marcenaria, panificação e 

confeitaria. 

 O CIAP tem uma área de 28.500 m². O prédio possui 48 quartos projetados para 

abrigar até três jovens. A estrutura do CIAP conta com banheiros masculino e feminino, sala de 

recepção e controle, copa, cinco salas para revista dos visitantes, vestiários, sala de estar e sala de 

administração. A área externa possui um salão para atividades culturais e um campo de futebol. 

 Também foi construído no centro um consultório dentário, salas para curativos e 

um consultório médico. Um Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretária de 

Educação e a Secretaria de Justiça e Cidadania garantem a educação dos alunos nas quatro salas 

de aula do local. 

 

3.6.     Centro de Atendimento Juvenil Especializado II – CAJE II/CESAMI. 

 

 O Centro de Atendimento Juvenil Especializado II – CAJE II / Centro 

Socioeducativo Amigoniano – CESAMI, unidade vinculada ao Governo do Distrito Federal, 

destina-se ao atendimento a 120 adolescentes de sexo masculino, autores de ato infracional, com 

determinação judicial de internação provisória, durante o período máximo de 45 dias e localiza-se 

na Região Administrativa de São Sebastião. Desde sua inauguração, em 2003, o Centro conta com 

a parceria da Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, 

no Modelo de Gestão Compartilhada para o desenvolvimento do atendimento aos adolescentes. 

Possui oficina de artesanato, serigrafia, informática e reciclagem com artes.  
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4. CAPÍTULO III - PESQUISAS DE CAMPO EM ESCOLAS 

 

Serão analisadas aqui diferentes escolas localizadas nas cidades do Paranoá e 

Sobradinho, para antes, será exposto dados referentes à estas cidades, para apresentar em qual tipo 

de contexto social estas escolas estão inseridas. 

 

4.1. O Paranoá 

 

Segundo uma pesquisa por amostra de domicílios do Paranoá, realizada pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal, publicado em 2011, a cidade é uma das regiões 

já consolidadas do Distrito Federal. Em 2011, apresentou um contingente populacional estimado 

em 46.527 habitantes, registrando uma população não tão jovem, com uma participação menor do 

grupo de 0 a 14 anos em relação à média do Distrito Federal. A participação média de idosos é 

inferior à registrada no Distrito Federal. 

A razão de sexo, expressa pelo número de homens para cada 100 mulheres é de 89,6, 

acima da registrada no Distrito Federal (91,0). O número médio de pessoas por domicílio (4,0) 

está acima da média do Distrito Federal. 

Quanto à escolaridade da população, a maior participação concentra-se na categoria 

dos que têm o Ensino Fundamental incompleto, cabendo salientar que a maioria desse contingente 

refere-se a estudantes na faixa etária adequada. O Ensino Médio completo é a segunda classe de 

escolaridade com maior representatividade na localidade. 

O tipo de residência predominante na região é a casa de alvenaria, tendo um percentual 

considerável de imóveis alugados (23,1%). Há os serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e de limpeza urbana em quase todos os domicílios da localidade. A atividade remunerada 

da população urbana está concentrada no comércio e na construção civil. A renda domiciliar 

média da localidade é considerada baixa, de 3,6 salários mínimos mensais. 

No Paranoá, 33,8% dos empregados trabalham na RA (Região Administrativa) de 

Brasília e 9,9% no Lago Sul, sendo que 30,4% trabalham na própria região. 
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Comparando os dados das PDADs 2004 e 2011 (quadro na página seguinte), a renda 

domiciliar, convertida em salários mínimos, apresentou expressiva queda enquanto os indicadores 

sociais não apresentaram ganhos relevantes. 

Observa-se também que, no Paranoá, a participação das mulheres responsáveis pelos 

domicílios apresentou acréscimo nos últimos anos. 

O Coeficiente de Gini (0,407), por sua vez, apresenta decréscimo em relação a 2004, 

denotando melhora na distribuição de renda. 

 

INDICADORES 

SOCIOECONÔMICOS 

2004 2001 

Renda Domiciliar (em Salários 

mínimos) 

5,2 3,6 

Renda Per capita (em Salários 

mínimos) 

1,2 0,9 

Nº médio de moradores por domicílio 4,3 4,0 

% de chefes de domicílio do sexo 

feminino 

28,6 33,2 

% de analfabetos 4,5 2,6 

% de moradores com nível superior 

completo 

3,5 3,2 

% de domicílios próprios 67,8 69,1 

% de domicílios de alvenaria 94,0 98,2 

% de domicílios com computador 18,6 40,1 

Índice de Gini
3
 0,515 0,407 

                                                           
3
 O Coeficiente de Gini representa uma medida descritiva da classificação da renda, mensurando as suas diferenças, variando de 

“zero”, que representa a igualdade perfeita, a “um”, que significa a desigualdade perfeita.   



41 
 

Fontes: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD – 2004, 

CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD – 2010/2011 

 

4.2. SOBRADINHO 

 

Segundo uma pesquisa por amostra de domicílios de Sobradinho, realizada pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal, publicado em 2011, constatou-se que a cidade 

apresentou, em 2011, um contingente populacional estimado de 85.491 habitantes, registrando 

uma população já envelhecida, haja vista, uma participação menor do grupo de 0 a 14 anos em 

relação à média do Distrito Federal. Em contraste, a participação média de idosos de Sobradinho é 

muito superior à registrada no DF como um todo. 

A distribuição populacional por sexo não é equilibrada. A razão de sexo, que é 

expressa pelo número de homens para cada 100 mulheres, é de 89,1, similar à registrada no 

Distrito Federal (90,7). 

Na RA-V há predominância do sexo masculino como responsável pelos lares. O 

número médio de pessoas por domicílio é semelhante ao registrado no DF. 

Quanto à escolaridade da população total de Sobradinho, a maior participação 

concentra-se na categoria dos que têm o Ensino Médio completo. O Ensino Fundamental 

incompleto é a segunda escolaridade com maior representatividade na RA. 

O tipo de residência predominante na região é a casa de alvenaria e mais de 2/3 são 

próprias, sendo que, a maioria é própria quitada. Quanto à infraestrutura da região, o serviço de 

limpeza urbana já está universalizado e os domicílios ligados à rede geral de abastecimento de 

água, quase a totalidade, já dispõem desse serviço. Em relação ao esgotamento sanitário, 6,8% 

ainda utilizam a fossa séptica e 0,6% fossa rudimentar. 

A ocupação da população urbana está muito concentrada no serviço público (Federal e 

GDF) e no comércio, predominando os empregados com carteira de trabalho assinada. 

A renda domiciliar da localidade é considerada média, 9,0 salários mínimos mensais. 
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Sobradinho é uma Região Administrativa que oferece 44,7% postos de trabalho aos 

seus moradores e 41,1% trabalha na RA Brasília. 

Comparando os dados das PDADs 2004 e 2011 (quadro na página seguinte), a renda 

domiciliar, convertida em salários mínimos, permaneceu relativamente estável. Registram-se 

melhorias na área social, principalmente no nível de escolaridade e acesso ao computador. 

Observa-se também que, em Sobradinho, a participação das mulheres como chefes de 

domicílio apresentou acréscimo nos últimos anos. 

O Coeficiente de Gini (0,444), por sua vez, apresenta decréscimo em relação a 2004, 

denotando melhora na distribuição de renda. 

 

INDICADORES 

SOCIOECONÔMICOS 

2004 2011 

Renda Domiciliar (em Salários mínimos) 9,2 9,0 

Renda Per capita (em Salários mínimos) 2,4 2,7 

Nº médio de moradores por domicílio 3,9 3,4 

% de chefes de domicílio do sexo 

feminino 

30,6 33,9 

% de analfabetos 1,9 1,1 

% de moradores com nível superior 

completo 

9,4 18,7 

% de domicílios próprios 66,7 73,5 

% de domicílios de alvenaria 98,0 99,5 

% de domicílios com computador 35,5 63,2 

Índice de Gini
4
 0,510 0,444 

                                                           
4
 O Coeficiente de Gini representa uma medida descritiva da classificação da renda, mensurando as suas diferenças, variando de 

“zero”, que representa a igualdade perfeita, a “um”, que significa a desigualdade perfeita.   
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Fontes: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD – 2004, 

CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD – 2010/2011. 

 

4.3. Pesquisa de campo 

 

O tema do qual eu trato aqui é o da violência nas escolas públicas do DF. Inicialmente 

era, apenas, as de segundo grau, mas ao me deparar com a gravidade do problema, que as escolas 

de primeiro grau também apresentaram, optei em ampliar ainda mais a minha pesquisa, 

abrangendo também as de primeiro grau. 

Ao iniciar minha pesquisa, tive alguns contratempos. Fui à uma escola localizada na 

Asa Norte e lá me deparei com um diretor que optou em não colaborar com a pesquisa, usando da 

burocracia e de falta de cordialidade para impedir meu trabalho naquela escola. Ao chegar às 

escolas permitiram que eu fizesse a pesquisa, houve casos de professores que se negaram a 

responder as entrevistas e outros se incomodaram por elas serem gravadas e em caráter de grupos 

focais. Para este caso achei melhor repassar as entrevistas impressas para o professor responder e 

garantir seu anonimato. 

Outro problema que inicialmente comprometeria a pesquisa foi de por constar na 

legislação que quando estes jovens são enviados para as escolas, o histórico criminal não pode ser 

divulgado aos professores, logo, eu também não poderia entrevistá-los. Porém, para traçar o perfil 

e expor aqui dados sobre esses jovens, utilizarei do relatório de pesquisa sobre o perfil do 

adolescente infrator, da Secretaria de Planejamento (SECPLAN), ligado ao Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios lançado em maio de 2011, onde apresenta dados sobre esses 

infratores, dados esses que explorarei neste capítulo. 

 

4.4. Escolas localizadas na Cidade de Sobradinho  

 

Dias após o caso do diretor que impediu minha pesquisa, fui ao Centro Educacional 

03, localizado em Sobradinho. Lá fui bem recebido e os entrevistados colaboraram positivamente 
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com a minha pesquisa. Ao entrar no colégio, entrevistei o porteiro sobre os casos de violência 

naquela escola, ele afirmou que fatos como este ocorrem com pouca frequência na escola, mas que 

anos atrás eram muito mais frequentes. Ele destacou que com a nova direção e a política de 

tolerância zero com agressões consideradas graves, estes jovens eram transferidos para outras 

escolas, resolvendo o problema de violência na instituição de ensino, porém, não o dos infratores 

que acabariam levando seus problemas para outra escola, gerando um efeito de bola de neve. 

Foi-me relatado que as brigas que ocorrem nesta escola possuem um motivo fútil: 

alunos começam uma brincadeira de mau gosto (um socar o outro), até que um deles revidou 

furiosamente, causando uma troca de socos e pontapés, mas que não era nada de grave, um 

pequeno desentendimento entre os alunos e os jovens foram punidos com suspensão. No ano de 

2007, várias pessoas agrediram um aluno na porta da escola. Houve uma vez que um bandido 

invadiu a escola armado, houve alguns tiros e o bandido fugiu (sem levar nada). O entrevistado 

não soube informar se foi tentativa de roubo ou somente um acerto de contas). Para estes dois 

casos que são mais graves, a medida que foi tomada foram a de chamar o batalhão escolar. 

Para diminuir a violência, a instituição de ensino aboliu a política de liberar os alunos 

mais cedo de suas aulas quando há a ausência de professor, mantendo os alunos ocupados com 

atividades. Esta escola está sem o apoio do batalhão escolar, que afirma que não há efetivo 

suficiente para fiscalizar todas as escolas. O que resta para o porteiro é identificar os alunos que 

entram e os que saem, estes devem estar portando o uniforme do colégio. Em frente ao portão da 

instituição, há duas câmeras de vigilância desde o ano de 2007. 

O porteiro se sente inseguro quando há algum caso de violência, pois se ele intervier, 

pode sofrer represálias quando estiver fora do colégio, ele não tem segurança nenhuma. Ele 

também denuncia que nem sempre a escola incentiva os alunos a estudarem, que muitos dos 

alunos que ali estão o fazem por obrigação (dos pais), que não sentem nada de atrativo em estudar. 

Ao indagá-lo sobre os jovens em situação de liberdade assistida, logo ele confirmou 

que boa parte dos casos de violência estavam relacionados a esses adolescentes, que segundo ele 

não deveriam estar ali, mas sim presos. Este é um discurso comumente usado pelo senso comum, 

que acreditam que a única solução para estes infratores é a de isolá-los da sociedade em uma 

instituição carcerária. Não percebem que a falta de políticas públicas seriam um agravador das 

chances de jovens se envolverem com crimes e que o correto acompanhamento destes jovens no 
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ambiente escolar evitaria que estes se envolvam novamente em casos violentos no ambiente 

escolar. 

Ao entrevistar a professora deste mesmo colégio, ela me afirmou que realmente a 

frequência com que ocorrem casos de violência na escola caiu consideravelmente, e que quando 

eles ocorrem, são de alunos com alunos, é muito raro casos em que há agressão contra o professor, 

e que é muito raro denuncias ou flagrantes de alunos que levam armas para a escola. 

Antes de 2008, o caso era mais grave: havia gangues de pichadores, as brigas tinham 

uma gravidade maior, eram mais frequentes, havia os alunos conhecidos como “apenados” 

(estavam estudando por ordem da justiça, pois haviam cometido crimes). Esses jovens, que estão 

em medidas socioeducativas cumprindo sua pena na escola não se interessavam pelas aulas, não 

lhes eram dados incentivos, estavam ali por mera obrigação da justiça. Para a professora, esses 

eram os piores tipos de aluno. Este é um dos pontos falhos debatidos no capítulo anterior, o de que 

não há reais incentivos para o melhoramento no desempenho desses jovens. 

Mas a partir de 2008, a situação da escola começou a mudar, a escola começou a 

adotar campanhas contra violência (com faixas, debates, vídeos, palestras), onde a ideia era a de 

valorizar o respeito entre alunos e professores onde os pais eram convocados à participar (embora 

nem todos comparecessem). Outro ponto fundamental para a melhora deste colégio foi o da 

postura da direção, que era uma gestão compartilhada, onde a direção era escolhida pela 

população, mas avaliada pelos professores, que cobram resultados positivos. O diretor (a) deveria 

ser uma pessoa séria, comprometida, que impusesse o respeito. No início havia a violência, depois 

houve o respeito. Mas a que custo estava essa diminuição da violência, sendo que a política dessa 

escola não era de incluir jovens em liberdade assistida, mas sim de excluí-los e enviá-los para 

outras instituições, apenas perpetuando o problema. 

Esta professora me relatou que havia muitos alunos que pediram transferência do 

colégio Centro Educacional 04, localizado em Sobradinho II (uma área com alto índice de 

violência), para fugirem da violência que estavam expostos, pois os jovens problemáticos que 

eram expulsos do Centro educacional 03 de Sobradinho costumavam ser enviados ao Centro 

Educacional 04 de Sobradinho II (região vizinha a sobradinho), confirmando minha hipótese de 

que a escola apenas estava repassando o problema para outras escolas em vez de resolvê-lo. 
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Com isto, fui até o Centro Educacional 04 conversar com o coordenador da escola para 

saber sobre os casos de violência que ali existia. O coordenador disse que os casos de violência 

naquela escola já foram mais frequentes. Como relatou uma professora, havia duas gangues rivais 

que cercavam o colégio, a gangue da quadra AR- 9 e a gangue da AR-14, mas o delegado da 

cidade conseguiu prender os “cabeças” destas gangues, apaziguando o problema. Ela lembrou que 

a violência é algo cíclico, que outros estão surgindo para ocuparem os lugares desses cabeças, 

dando início a novos conflitos. O que falta então para que essa violência não seja algo cíclico é a 

presença do Estado não como opressor, mas como administrador dos conflitos e presente com 

políticas pedagógicas, educacionais, sociais etc. Políticas que apresentem à esta população a ideia 

de que também são cidadãos detentores de direitos, que não foram excluídos socialmente, que não 

precisem ver no crime uma forma de “mobilidade social”, que sejam ouvidos e que conheçam seus 

direitos. 

O coordenador disse que no turno vespertino, que é o turno de turmas de primeiro 

grau, a frequência de brigas é bem maior. Elas ocorrem por brincadeiras fúteis, mas que o real 

problema é os das brigas que começam fora da escola e os alunos geram ameaças entre si. Tantos 

os alunos quanto os professores que são ameaçados são instruídos a irem prestar queixa na 

delegacia. A própria escola não consegue resolver os problemas que acontecem em seu ambiente, 

repassando essa função para outras autoridades, mostrando-se ineficiente e desestruturada. 

As mulheres se envolvem em briga com mais frequência que os homens, discutem na 

escola (na maioria das vezes, por causa de namorados) e brigam quando saem da escola. Porém 

agressões ditas como graves, que podem acarretar até em homicídios, são mais comuns entre os 

homens. As brigas ocorrem mais entre os alunos. É muito raro o caso de brigas entre alunos e 

professores. 

Como prevenção, a instituição adota projetos que ajudam a conter as agressões, há a 

tentativa de se impor a autoridade e o respeito, sem que exista um excesso de autoritarismo. O 

próprio coordenador disse que impõe sua autoridade e que até hoje nunca foi ameaçado ou 

agredido. 

O batalhão escolar só está presente na escola no turno matutino, que segundo o 

coordenador, é o turno que menos se precisa, pelo fato de haver poucos policiais naquela área. 
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O coordenador do Centro educacional 04 apontou para mim uma escola mais 

problemática, o Centro de Ensino Fundamental 07 de Sobradinho II. Com isso, fui até esta escola 

e conversei com a vice-diretora. Após conhecer a instituição, vi a necessidade de incluir escolas 

públicas de ensino fundamental em minha pesquisa, pois, como me foi informado pela vice-

diretora, a frequência de atos de violência naquela escola era extremamente alta. 

Ela me contou que no período da tarde os alunos costumam brigar muito, e muitas 

vezes são por casos banais. São muito mais frequentes casos de alunos brigando entre si, as vezes 

o fato ocorre na escola, mas os alunos costumam resolver o problema fora da escola. Houve um 

caso, em que um aluno espancou outro por causa de ciúmes de sua namorada. Em menos de uma 

semana, ela se deparou com um aluno que entrou armado com uma faca no colégio, logo ela 

acionou o batalhão escolar, “ele não esta sempre presente, mas quando requisitado não demora 

muito para aparecer”, disse a vice-diretora. 

Os professores têm medo desta situação, não possuem segurança, sua autoridade é 

muito fraca, não tomam parte no problema. 

O perfil dos agressores que me foi traçado pela vice-diretora foi a de jovens que têm 

famílias desestruturadas, jovens com problemas com a justiça, pessoas pobres e principalmente 

membros de gangues. São jovens que convivem com a ausência de regras em suas casas, para eles, 

não há limites. 

Como prevenção, há o projeto escola integral, onde o aluno passa o dia na escola 

desenvolvendo atividades esportivas, de lazer, cursos... Este projeto está ajudando no combate à 

violência na escola. 

Os jovens envolvidos em agressões são punidos com uma suspensão onde devem fazer 

tarefas escolares, os pais são chamados para conversar e em casos mais graves, a polícia é 

chamada e o agressor preso. 

O que mais me chamou a atenção foi os jovens em liberdade assistida (menores 

infratores que estudam por ordem judicial). Há algumas semanas atrás a escola teve que rejeitar 

um aluno, pois ele era um sério problema para a segurança da escola, o jovem ameaçava todos: 

professores, alunos, servidores e os membros da direção. “O governo só „joga‟ estes jovens na 

escola, não dão nenhuma assistência, não há um psicólogo para acompanhar este jovem, tornando 
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difícil a reabilitação deste” afirmou a vice-diretora. Há uma questão de ética, onde ninguém do 

colégio é informado sobre o crime do infrator fazendo com que os professores não saibam com 

quem estão lidando (por outro lado, isso evita o preconceito). Estes adolescentes são 

constantemente reenviados para a cadeia, passando o problema para os outros. Nas palavras da 

vice-diretora: “cadeia é uma escola de marginais”, reconhecendo que nem a escola e nem mesmo 

o cárcere fechado estão preparados para reabilitarem estes jovens. 

Uma última observação sobre esta escola foi a de que ao sair da escola, próximo ao 

horário do termino das aulas, já havia ali em frente muitos jovens reunidos, sem uniforme, sendo 

que provavelmente não eram estudantes, alguns destes mal encarados e que me olhavam com 

desconfiança. Percebi um jovem próximo a um beco que estava usando drogas. Alguns dias depois 

em uma conversa com um policial militar, que costumava fazer rondas por aquela localidade, ele 

me relatou que muitos desses jovens seriam ex-alunos, que na maioria das vezes abandonaram os 

estudos, costumaram ficar ociosos na frente da escola, flertavam com as garotas, provocavam os 

garotos, praticavam roubos, tráfico e uso de drogas. 

Pude observar que o fato das escolas acreditarem que impondo uma maior autoridade 

aos alunos e os mantendo ocupados, estaria contribuindo com a diminuição dos casos de violência 

nas escolas. Porém, o que estavam fazendo era repassar o problema para outras instituições ou 

repassarem sua responsabilidade para outras autoridades, algo que não se pode culpar à essas 

escolas, já que não possuem o apoio necessário para lidar com este problema se viram como 

podem, resolvendo de forma momentânea, mas não definitiva. Não basta que o governo exija os 

jovens na escola, é preciso que ajam políticas que insiram os jovens no ambiente escolar, que 

desenvolva o interesse dos alunos pelo colégio e que estes possam se sentir seguros. 

 

4.5. Escola localizada no Paranoá 

 

A escola visitada é o Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá, uma escola que foi 

projetada para receber alunos do Ensino Fundamental, mas que por falta de escolas de Ensino 

Médio na região, acabou tendo que receber alunos do Ensino Médio e adequar suas instalações 
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para isso. É como as escolas visitadas anteriormente, a típica escola isolada da sociedade, não 

interage com ela e mais parece um centro de detenção, muros altos, arame farpado, cadeados... 

Ao perguntar com que frequência ocorre os casos de violência ligados a jovens em 

liberdade assistida, assim como pude observar nas escolas de Sobradinho, os casos de violência 

ligados a esses eram raros em instituições de Ensino Médio, diferente do que me foi apresentado 

em escolas do Ensino Fundamental, onde havia um número maior de alunos que estavam em 

situação de liberdade assistida, logo, os casos eram mais frequentes. Os adolescentes envolvidos 

costumam abandonar a escola cedo para seguirem carreira no crime, onde acabam por voltar a 

instituição de ensino por imposição judicial. 

 

Tabela 3: Distribuição dos adolescentes em relação ao nível de escolaridade 

 

Fonte: Relatório de Pesquisa do Perfil do Adolescente Infrator - SECPLAN/ Ministério Público do DF 

e Territórios (2011). 

 

Como podemos perceber na tabela apresentada, mais de 55% dos jovens infratores 

estariam cursando o nível fundamental, apresentando assim o porque é mais frequente problemas 

envolvendo esses jovens no Ensino Fundamental. 

A outra questão que foi levantada aos professores: quais seriam as possíveis causas 

desses jovens estarem envolvidos em casos de violência? A ideia que muitos professores 

apresentaram foi a de que estes jovens possuiriam uma família desestruturada (pai alcoólatra, 

agressões, mãe que sustenta a casa e fica afastada durante toda semana). Segundo a tabela 

apresentada sobre a estrutura familiar desses jovens: 
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Tabela 4: Distribuição de participantes conforme companhia na residência 

 

Fonte: Relatório de Pesquisa do Perfil do Adolescente Infrator - SECPLAN/ Ministério Público do DF 

e Territórios (2011). 

 

A presença da mãe na residência foi indicada por 82,9% adolescentes, a presença do 

pai foi apontada em 38,5% dos casos e a presença do pai e da mãe foi indicada por 

aproximadamente um terço dos participantes. A desestruturação familiar influência, 

principalmente o não acatar de regras, que como foi posto por um dos professores, o desrespeito 

ao próximo e as hierarquias seriam um dos fatores que influenciam, pois a família não conseguiu 

repassar a socialização necessária para que estes jovens se adequassem ao convívio social, pois 

com essa correria do dia a dia e o aumento do número de mulheres que sustentam a casa tal tarefa 

fica quase que impossível à essas famílias. 

Professores também relataram que o descompromisso com os estudos (há uma falta de 

incentivo e conteúdos atrativos que despertem o interesse desses jovens pelo estudo) onde essa 

ideia apresentada pelo professor busca culpar o menor infrator, uso e venda de drogas (problema 

este que é um grande agravador dos casos de violência), pequenos furtos, rixas entre grupos de 

amigos e gangues. Mas houve um professor que não viu este problema nos jovens infratores, mas 

sim que haveria uma falta de preparo e o preconceito por parte de professores e alunos, pois as 

escolas não seriam corretamente instruídas a lidarem com estes jovens, o Estado não oferece 

recursos e condições para que se cumpra o que está previsto no ECA. 
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Para que a entrevista fluísse de forma mais concreta, perguntei se saberiam dar 

exemplos de casos de violências envolvendo estes jovens no ambiente escolar. Neste momento 

alguns professores ficaram incomodados e preferiram não responder, mas quatro professores me 

relataram diferentes casos que são de extrema relevância para a pesquisa. “Um aluno desacatou o 

professor. O pai foi chamado a comparecer à escola, porém este brigou com o porteiro, o diretor e 

a polícia e foi detido; a esposa veio do serviço, pediu dinheiro à patroa para pagar a fiança, ele 

levou uma advertência do delegado”. Aqui há claramente o caso de haver na família um pai 

agressivo e uma mãe ausente, já amplamente debatido, só que agora apresentando de forma 

concreta. Outro professor disse “Um rapaz de 17 anos “xingou” o professor e a punição seria a 

suspensão. Ele chorava muito porque alegava que nada dava certo em sua vida. No dia seguinte o 

fato se espalhou pela escola e os professores queriam a expulsão do aluno porque não queriam um 

ex-detento na escola. O aluno foi mantido, mas depois abandonou a escola.” O infrator aqui não 

recebe apoio e instruções para mudar, a escola o excluiu e não o ajudou em sua reabilitação, a 

exclusão se concretizou, gerando a evasão escolar e a perpetuação do problema que o jovem tinha. 

Outro caso ocorreu em 2010, “um aluno estava traficando de forma contundente. O 

Batalhão escolar foi chamado à escola. Tempo depois o aluno não retornou à escola porque, de 

acordo com outros alunos, ele estava sendo ameaçado de morte por outros traficantes.” Está aí um 

ótimo exemplo de que agir de forma opressiva com os alunos não gera resultados positivos, talvez 

gere um resultado para a escola, que aparentemente, se livra deste aluno problemático, mas 

contribuiu para os índices de violência, ao não oferecer soluções que evite que o aluno sofra risco 

de vida. 

E por fim o caso de um aluno que estava a pichar a sala demarcando território, 

refletindo os problemas das gangues que estão na escola e buscam demarcar seu espaço. 

Mas qual seria a punição adotada pela escola? A escola utiliza-se basicamente de 

advertência oral, escrita ou suspensão, em último caso a transferência para outra escola. Há 

também trabalhos socioeducativos na escola (coordenação pedagógica). Porém há algumas 

divergências sobre a eficácia dessas medidas. Houve professor que disse que a instituição não 

poderia adotar medidas punitivas, ela deveria comunicar o ocorrido e aguardar providências, onde 

no máximo iria suspender o aluno, não vendo essas punições como eficazes, acreditando que 

deveriam ser mais duras, como expulsando os jovens - mais uma vez tentando repassar este 
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problema para outra instituição. Outro citou o fato da escola utilizar um regime sem distinção de 

tratamento por ele ser um jovem em liberdade assistida, levando o jovem à conversar com os 

professores e coordenadores, porém, como vimos no exemplo anterior em que os professores, ao 

descobrirem que havia um ex-detento na escola, gostariam que este fosse expulso, demonstrando 

assim que há uma diferenciação no atendimento dos casos desses infratores. Outro professor disse 

que a escola toma medidas ineficazes, não encarando o problema e não ajudando o aluno a se 

reintegrar, por exemplo. Este professor reconhece que a escola não está devidamente preparada 

para lidar com esses casos, que as punições são ruins não por serem demasiadamente duras, mas 

por não serem eficientes ao alcançarem o fim proposto, o de reabilitação do aluno e de evitar que 

este se envolva em outros casos. Houve um professor que achava as punições utilizadas pela 

escola muito brandas, a suspensão. “Não solucionam o problema. É muito raro um aluno ser 

expulso da escola. Quando ocorre a direção fica „procurando‟ ou se assegura que ele terá vaga em 

outra escola (não sei se é uma lei). Enfim, a direção é relativamente permissiva.” Está aqui outro 

caso de professor que acha que as penas deveriam ser mais duras, que pela forma como me foi 

exposto, este jovem deve ser abandonado a própria sorte. É regra que, a escola, ao expulsar o 

aluno deva encontrar, para qualquer tipo de aluno outra instituição escolar, para que esse seja 

matriculado, combatendo assim a evasão escolar. Por fim, pintar a sala para solucionar a pichação 

e/ou solicitar a presença dos pais para conversar. 

Outra questão debatida foi de qual seria o perfil do agressor e do agredido. O agressor 

é pouco participativo, infrequente ou com muitas faltas, desrespeitoso, violento e subjuga os 

demais com ameaças. Traficantes, meninos com rixas ou ciúmes, mal educados, desinteressados... 

Já os agredidos costumam ser os mais tímidos, calados, comprometidos com os estudos, 

participativos, ou seja, os alunos mais interessados e que não costumam dar trabalho para os 

professores. A violência acaba por afetar todos os que estão inseridos na instituição, podendo 

gerar medo nos alunos que sofrem agressão, onde estes não querem mais voltar à escola, 

prejudicando seu rendimento e até gerando a evasão escolar desses adolescentes que eram 

entusiasmados com o ensino, diminuindo o nível da turma. Porém, as respostas que mais 

chamaram a atenção foram as de que “neste caso a professora é esnobe e o rapaz sem controle das 

emoções”. O professor não está preparado para lidar com este tipo de situação, tentando tratar de 

forma autoritária esses tipos de problemas, nem sempre conseguindo sucesso com este tipo de 

ação, e o relato de que “quando raramente nos deparamos com um aluno agressor percebemos sua 
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violência com o próprio professor, uma vez que aquele não respeita o contexto escolar. 

Geralmente não gosta de estudar e é infrequente.”, mais uma vez apresentando os conteúdos como 

pouco atrativos. 

Procurei saber quais os métodos adotados pela escola para se prevenir dos casos de 

violência. Há a orientações, palestras, filmes e debates sobre o assunto (o professor de sociologia 

destacou que costuma trabalhar ativamente esse assunto com seus alunos, apresentando questões 

sociológica que trabalham com o tema da violência, para assim aproximar a teoria ao cotidiano 

dos jovens), muito diálogo, medidas punitivas, serviços de orientação (SOE) e atendimentos 

psicológicos, conversas, solicitação da presença dos pais. Ao se perceber que o aluno tem um 

perfil violento, há uma maior monitoração da sua conduta, principalmente por parte dos 

professores e alguns colegas de classe. 

Quando levantada a questão se há uma forte relação de respeito e percepção de 

autoridade dos alunos em relação aos professores mais uma vez ocorreram divergências. Alguns 

responderam que sim e que este respeito seria importantíssimo, que “ao contrário de outras escolas 

a nossa é tranquila”, há o respeito pelos professores. Porém, outros professores ressaltaram que até 

há respeito, mas que este não surge por imposição de autoridade. Que respeitam os professores 

que os tratem com respeito. “Creio que a maioria dos professores, atualmente, conseguem o 

respeito dos alunos por meio de conversas com eles. O autoritarismo está em queda, uma vez que 

os alunos de hoje sabem mais sobre os seus direitos”. Apenas um professor achou que não havia 

respeito pelo professor porque os jovens não levavam a escola a sério, não a viam como uma 

alternativa melhor de mudança de vida. 

Os impactos dessa violência geraria insegurança, mudança de profissão (professor), 

medo, ansiedade, uma falta de estímulo ao elaborar a aula, “quando a escola é violenta há um 

clima de insegurança generalizado. Este clima influência negativamente e atinge o processo 

ensino-aprendizagem”, “ficaríamos (os professores) aturdidos, pediríamos transferência de escola. 

Não temos como nos defender e não podemos sequer colocar a nossa mão em seu braço”. Em que 

a falta de uma boa aula acaba por acarretar um maior desinteresse dos alunos pela matéria e um 

maior descrédito para esses alunos - sobre se a escola faz ou não diferença em suas vidas, 

acabando com o rendimento escolar, demonstrando o outro lado da moeda do porque as aulas não 

costumam ser atrativas para eles. E em relação aos estudantes um professor diz que “os alunos 
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tratam com normalidade e até com admiração pelo agressor”, jovens buscam por meio de atos de 

violência impor o respeito e a admiração dos outros, sentindo-se poderosos. 

Então, para finalizar a discussão procurei saber se havia algum tipo de apoio do 

governo, justiça ou instituições que buscam a ressocialização desses jovens, muitos disseram que 

não, “aqui na escola com alunos eu desconheço”. Muitos não sabiam responder e outros disseram 

que esses órgãos eram muito ausentes, ineficazes na atuação. Portanto, um dos professores disse 

que alguns jovens frequentam palestras realizadas por psicólogos, há o batalhão escolar atuando 

junto à escola. Também conta-se com o conselho tutelar e o Ministério Público, que sempre se 

pronuncia quando solicitado. Alguns professores ficaram espantados com essa afirmação, pois a 

desconheciam e não sabiam que poderiam utilizá-la para o combate à violência, demonstrando 

como não recebem informações básicas que fariam a diferença no combate a casos de violência. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Podemos concluir que estes jovens em liberdade assistida, que cumprem sua pena 

em instituições escolares, são vistos por muitos como um caso sem solução, mesmo sem realmente 

conhecerem o problema de perto. Privar jovens infratores da liberdade é na maioria dos casos a 

pior das hipóteses. Não é eficiente e continua a perpetuar o problema. Há também o fato de serem 

muito escassas as políticas públicas em comunidades carentes e não oferecerem oportunidades 

para os adolescentes propiciando um ambiente de risco social. 

 Há sim um problema social, a violência nas escolas. Como em outros tipos de 

violência atinge também a todos que os cercam, atrapalham totalmente o desenvolvimento dos 

alunos e a qualidade das aulas dos professores. A violência é um fator presente em toda sociedade, 

deve ser devidamente analisada e combatida, expandindo esta responsabilidade à todas as esferas 

sociais. 

 Adolescentes são pessoas que estão sofrendo com mudanças hormonais e corporais, 

onde começam a querer ter voz e tomarem suas decisões. Estão passando do encantamento do 

mundo que lhes era apresentado quando crianças para o mundo real, ainda formando o que julgam 

certo ou errado, o que é ou não prioridade em suas vidas. Não é os misturando ao convívio de 

adultos infratores que a situação será revertida, mas sim, se buscar com a educação apresentar as 

normas necessárias para que estes jovens infratores não mais sejam um problema social, mas sim 

uma solução.  

 Inicialmente é nas famílias que os jovens começam a formar suas personalidades, 

porém, devido à vida cotidiana, a presença das famílias para que garantam a socialização desses 

jovens está cada vez mais difícil. Sem poderem propiciar de outras instituições de qualidade para a 

formação da personalidade no lugar da família (clubes esportivos, escolas que proporcionem aulas 

atrativas...), estes jovens acabam por formarem seu caráter com base no que deparam nas ruas, em 

que muitas vezes, por morarem em bairros que não possuem políticas de inclusão do cidadão, 

acabam tendo como base o mundo da criminalidade.  

Não existe uma receita pronta para se resolver os casos de violência nas escolas. 

Temos observado que algumas estratégias podem parecer que funcionam em casos específicos, 
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pois o êxito de uma estratégia que visa combater a violência nas escolas depende muito da 

participação dos diferentes membros da comunidade escolar no seu desenvolvimento. 

Antigamente os casos de violência no ambiente escolar eram administrados pelos 

próprios funcionários das escolas. “Nas escolas, até meados de 1980, as violências físicas de 

pouca gravidade eram resolvidas no próprio âmbito escolar” (ADORNO, 2008, p. 167). 

Posteriormente a escola repassou essa função para outras autoridades, como no caso de enviar 

jovens envolvidos em casos de conflitos no âmbito escolar para as delegacias, aumentando o 

número de ocorrências e contribuindo com o medo da sociedade frente ao aparente crescimento 

nos casos de violência nas escolas. A escola já não é mais vista como capaz de administrar os 

conflitos presentes em seu ambiente, “(...) uma decisão, por unanimidade, segundo a qual a escola 

não deveria opinar no que constituiria uma ofensa menos grave comparativamente à outra” 

(ADORNO, 2008, p. 167). A instituição de ensino não está mais sendo vista como socializadora e 

capaz de lidar com a convivência de seus alunos, onde que se a família não está preparada e 

estruturada para reintegrar o jovem infrator a sociedade, se a justiça, com seus mecanismos de 

punição não pode assegurar uma eficaz ressocialização desses jovens, sem a escola para agir assim 

teremos apenas um efeito bola de neve, onde a família repassa a responsabilidade para a escola, a 

instituição de ensino repassa para a justiça e a justiça acaba repassando novamente a instituição de 

ensino.  É o menor infrator e a própria sociedade que mais saem prejudicados no fim das contas.  

Há a necessidade de se analisar não somente o jovem envolvido nos casos de 

violência, mas também de se analisar a escola e a própria comunidade. Resultados que foram 

vistos como mais efetivos são os que atuam sobre as diferentes esferas de sociabilidade, não só na 

escola, mas também na família, dos jovens e na comunidade. 

 

O compromisso, agora, é com os direitos desses jovens, direito de não continuar 
cometendo infrações, direito de ter uma vida digna, direito de ser incluído nas políticas 
públicas. (BRITO, 2000, p. 124) 

 

As escolas, pelo medo da violência, começaram a se fechar da comunidade, cercando-

se por grades e muros. Com medidas de aproximação da escola com a comunidade, incentivando 

eventos culturais, esportivos e de lazer, pode-se diminuir os casos de violência na comunidade. 

Assim a própria comunidade perceberia a escola como pertencente à ela e não como algo à parte 
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dela. Uma parceria entre escola e comunidade, que oferecesse oficinas pedagógicas e esportivas 

para a população, poderia contribuir pra a inclusão social, onde a melhora na sociedade refletiria 

de forma positiva no ambiente escolar. 

A integração entre escola, comunidade e família é vista como um meio bastante eficaz 

do combate à violência, não necessariamente com imposições exageradas, mas com diálogo e 

respeito. É necessário que tanto as escolas, a sociedade e a família estejam preparadas e bem 

estruturadas para receberem, acompanharem e reabilitarem os jovens envolvidos em casos de 

violência. As medidas socioeducativas devem levar em abarcar também as famílias dos jovens, 

podendo ocorrer assim uma ressocialização mais eficiente. 

 

O projeto socioeducativo (...) deve explicar a importância das atividades propostas para 
o desenvolvimento do adolescente. Desenvolvimento que, para ser atingido, deve ter 
como garantia os direitos listados no ECA; direito à saúde, à educação, à convivência 
familiar e comunitária.... (BRITO, 2000, p. 122) 

   

 O surgimento do ECA foi um grande triunfo da batalha da sociedade em inverter o 

quadro autoritário em que o país estava mergulhado, fornecendo aos jovens que na sua maioria das 

vezes não possuíam a adequada assistência do Estado uma nova chance de se reintegrarem ao 

convívio social, porém, falta muito a se fazer para que se cumpra realmente o que está escrito no 

Estatuto. 

 Ao caso da sociedade conservadora que acredita que o mero encarceramento de 

jovens em instituições prisionais resolveria o problema é repassado por meios de comunicação em 

massa, buscando padronizar os sentimentos da população em relação a estes jovens, havendo um 

sentimento de vingança contra esses infratores, acreditando que eles devam sofrer, como se este 

tipo de punição garantisse a não reincidência dos jovens em atos criminais. Mas também apenas 

enviar estes jovens às escolas e não oferecer o devido acompanhamento ao menor, preparar e 

oferecer recursos para que o infrator se reabilite não é uma forma eficiente de medida 

socioeducativa. 

 Com a falta de apoio por parte de órgãos competentes em lidar com menores 

infratores, a instituição de ensino percebe na exclusão destes jovens do ambiente escolar uma 

forma de lidar com o problema da violência. 
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 Por fim, há uma boa legislação que trata desses jovens, porém a teoria é muito 

diferente da prática. Jovens que são enviados às instituições de ensino sem nenhum apoio 

assistencial, não veem a escola como uma forma de melhorar de vida. A escola que não recebe 

apoio e recursos para lidar com estes jovens acaba sofrendo com a violência e busca expulsá-los. 

O jovem se revolta com a situação e acaba optando por continuar com atos ilícitos, contribuindo 

para os índices de criminalidade que refletem de forma negativa no sentimento de insegurança da 

população, essa então com medo exige punições severas a estes jovens, já que a legislação voltada 

a eles não lhes parece eficiente, voltando-se à estaca zero do problema. 

Estes foram alguns fatores que contribuem para a violência nas escolas, existem vários 

outros que não foram especificados neste trabalho. A violência que se move dentro de uma escola 

é tão assustadora que se torna muito difícil à sua contensão ou a resolução por parte dos gestores e 

demais membros pertencentes da comunidade escolar. A violência, seja ela qual for, causa medo 

às pessoas e isso as impossibilita de resolver problemas e lutar por melhorias no âmbito escolar. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Roteiro de entrevistas dos professores. 

Entrevista: esta entrevista é voltada para professores, diretores e coordenadores das escolas 

onde há alunos em situação de liberdade assistida. Ao todo serão oito perguntas. São perguntas referentes à 

relação existente entre os jovens que estão em liberdade assistida e o ambiente escolar em relação à 

violência. Não há necessidade de se identificar. Lembrando que este trabalho tem um fim meramente 

acadêmico.  

1-COM QUE FREQUÊCIA OCORREM ATOS DE VIOLÊNCIA LIGADOS A 

JOVENS INFRATORES NESTA ESCOLA? 

2-SABERIA QUAIS SERIAM AS POSSÍVEIS CAUSAS? 

3-TERIAM ALGUM EXEMPLO PARA SE DESTACAR EM RELAÇÃO A ESTES 

CASOS (UM QUE REALMETE LHE CHAMOU A ATENÇÃO) 

4-QUAIS SERIAM AS MEDIDAS PUNITIVAS ADOTADAS PELA ESCOLA? 

ELAS SOLUCIOAM O PROBLEMA? 

5-QUAL O PERFIL DO AGRESSOR E DO AGREDIDO? 

6-QUAIS OS MÉTODOS ADOTADOS PELA ESCOLA PARA SE PREVINIR DOS 

CASOS DE VIOLÊNCIA? 

7-HÁ UMA FORTE RELAÇÃO DE RESPEITO E PERCEPÇÃO DE 

AUTORIDADE DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AOS PROFESSORES? 

8-SABERIA QUAL SERIA O IMPACTO DOS ATOS VIOLENTOS SOBRE 

ALUNOS E PROFESSORES? 

9-HÁ ALGUM TIPO DE APOIO DO GOVERNO, JUSTIÇA OU INSTITUIÇÕES 

QUE BUSCAM A RESSOCIALIZAÇÃO DESTES JOVENS?  

 

 


