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RESUMO 

 

Esta pesquisa de doutorado, realizada em Belo Horizonte (MG), teve como objetivo 

analisar como a invisibilidade da vida da maioria dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa faz com que sua morte não seja passível de enlutamento. Os pressupostos 

teóricos utilizados foram os da Psicologia Social, como a vulnerabilidade social, o 

sofrimento ético-político, além da teoria da seletividade do luto e da necropolítica. Como 

estratégias metodológicas, foram utilizadas a revisão bibliográfica, a análise documental 

e entrevistas semiestruturadas com uma avó guardiã que teve dois netos assassinados após 

o cumprimento de medida socioeducativa e duas analistas de políticas públicas 

responsáveis pela execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Como 

resultado, foi possível constatar que as legislações e políticas públicas concernentes ao 

adolescente que comete ato infracional percorreram um longo caminho entre 

permanências e superações. Entre as continuidades é importante destacar que, ainda hoje, 

mesmo com o avanço da legislação e das normativas, permanece a culpabilização 

individualizada tanto dos adolescentes como de suas famílias; já entre os avanços, 

destaca-se que os adolescentes passaram a ser compreendidos como sujeitos de direitos e 

pessoas em desenvolvimento, com prioridade absoluta do Estado e detentores de direito. 

As famílias dos adolescentes que cumprem MSE comumente são monoparentais 

femininas e contam com a presença de outras mulheres – que não são as mães – no cuidado 

das crianças e adolescentes, principalmente as avós maternas. Na maior parte das vezes, 

essas famílias são pertencentes às camadas populares e são possíveis vítimas da 

necropolítica: a violência policial, precarização da vida, violação de seus direitos mais 

básicos. O perfil dos adolescentes que cumprem MSE é o mesmo da maior parte das 

pessoas encarceradas no país, e também da maioria das vítimas de homicídio. Falar da 

morte desses adolescentes é referir-se às suas vidas marcadas pela precariedade e pela 

violência. Para que seja possível acabar com o fenômeno do genocídio da juventude negra 

é imprescindível pensar maneiras de reconhecimento da sua humanidade: eles merecem 

viver dignamente. Eles merecem ter acesso às escolas, aos serviços de saúde, aos 

equipamentos de cultura e de lazer de qualidade. 

Palavras-chave: Medidas socioeducativas. Avós. Analistas de Políticas Públicas. 

Assassinato de adolescentes. Seletividade do luto. 

  



ABSTRACT 

 

This doctoral research, carried out in Belo Horizonte (MG), aimed to analyze how the 

invisibility of the life of most adolescents who fulfill a socio-educational measure makes 

their death not subject to bereavement. The theoretical assumptions used were those of 

Social Psychology, such as social vulnerability, ethical-political suffering, in addition to 

the theory of selectivity of mourning and necropolitics. As methodological strategies, 

bibliographic review, documentary analysis and semi-structured interviews were used 

with a guardian grandmother who had two grandchildren murdered after completing a 

socio-educational measure and two public policy analysts responsible for carrying out 

socio-educational measures in an open environment. As a result, it was possible to verify 

that the laws and public policies concerning the adolescent who commits an infraction 

have come a long way between permanence and overcoming. Among the continuities, it 

is important to highlight that, even today, even with the advancement of legislation and 

regulations, the individualized blaming of both adolescents and their families remains; 

among the advances, it is noteworthy that adolescents came to be understood as subjects 

of rights and people in development, with absolute priority for the State and right holders. 

The families of adolescents who fulfill MSE are usually single-parent women and have 

the presence of other women - other than mothers - in the care of children and adolescents, 

especially maternal grandmothers. Most of the time, these families belong to the popular 

strata and are possible victims of necropolitics: police violence, precariousness of life, 

violation of their most basic rights. The profile of adolescents who comply with MSE is 

the same as that of most people incarcerated in the country, as well as the majority of 

homicide victims. To speak of the death of these adolescents is to refer to their lives 

marked by precariousness and violence. For it to be possible to end the phenomenon of 

the genocide of black youth, it is essential to think of ways to recognize their humanity: 

they deserve to live with dignity. They deserve access to schools, health services, quality 

cultural and leisure facilities. 

Keywords: Educational measures. Grandparents. Public Policy Analysts. Murder of 

teenagers. Mourning selectivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de desenvolver a presente pesquisa surgiu da minha atuação como analista 

de políticas públicas1 no Serviço de Medidas Socioeducativas de liberdade assistida (LA) 

do Centro de Referência Especializado em Assistência Social/Regional Oeste2 (CREAS), 

no município de Belo Horizonte, entre 2013 e 2016. Como uma das responsáveis técnicas 

pelo cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida, frequentemente 

presenciei a situação de adolescentes que eram acompanhados por suas avós até o 

CREAS, uma vez que a aplicação da medida demandava, durante o seu cumprimento, a 

presença de algum membro da família.  Em alguns casos, as mães e as avós dos 

adolescentes compartilhavam a tarefa de cuidado e educação deles; em outros, a avó era 

a única pessoa de referência. Com certa frequência, os adolescentes em medida 

socioeducativa eram filhos de mães jovens, que haviam engravidado na adolescência e os 

pais não se tornaram corresponsáveis pelo provento e pela educação dos filhos, e muitas 

dessas mulheres continuaram a morar na casa de suas famílias com os seus bebês.  

Na maioria das vezes esses adolescentes cresceram em companhia da avó materna. 

As jovens mães, depois de um tempo, saíam da casa de suas famílias, por motivos 

variados, entre eles pelo casamento, e muitas vezes os filhos frutos de uniões anteriores 

não as acompanhavam. A decisão por continuar morando com as avós ora partia dos 

adolescentes e ora era motivada pelo pedido das próprias avós. Em alguns casos, as 

mulheres e seus companheiros decidiam que os adolescentes deveriam continuar morando 

com as suas avós; podemos supor, nessas circunstâncias, certo temor por conflitos ou 

dificuldades de relacionamento entre os filhos adolescentes e os padrastos que pudessem 

perturbar a dinâmica da nova família.  

Quando presentes no processo de acompanhamento da medida socioeducativa de 

liberdade assistida, muitas mães alegaram que os filhos passaram a cometer atos 

infracionais após a morte das avós. Esse fato era por elas interpretado como uma forma 

de rebeldia por terem perdido a pessoa que os criou e com as quais mantinham fortes 

 
1 Ao longo do texto, utilizo o termo “técnica” como sinônimo de “analista de políticas públicas”. 
2 O município de Belo Horizonte é dividido em nove regionais administrativas: Barreiro, Centro Sul, Leste, 
Noroeste, Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Divisão que ocorreu em 1983 e teve como um 
de seus objetivos a desconcentração administrativa para atendimentos dos cidadãos (Decreto nº 4.523, 
1983). Com isso, tem-se acesso aos serviços da prefeitura mais próximo da residência.  
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laços afetivos. Outras mães diziam que a entrada nos atos infracionais era também 

motivada por que os filhos, após o falecimento de suas avós, foram morar com as famílias 

delas, que eram formadas pelo padrasto e pelos irmãos frutos dessa nova união, e não se 

adaptaram às regras do novo lar. Houve ainda casos em que as mães diziam que as avós 

não colocaram limites nos adolescentes. 

Diante dessas situações, passei a me interessar pelas famílias que tinham a avó 

como uma referência forte ou até mesmo única na criação dos seus netos, e passei a me 

interrogar sobre como essas famílias se organizavam: havia conflitos geracionais? Qual 

a participação da mãe na criação desse filho? Como se dava a relação entre a mãe e sua 

filha? O que os adolescentes pensavam sobre a organização de sua família? Com esses 

questionamentos elaborei um pré-projeto e fui aprovada no Programa de Pós-Graduação 

de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PPGP-PUC-Minas) 

para desenvolver esta pesquisa de doutoramento.  

Iniciado o curso de doutorado, tive a oportunidade de conhecer a teoria de Judith 

Butler (2016) sobre a seletividade do luto, em que a autora mostra que as vidas precárias 

são inelutáveis. Ela considera que a desigualdade produzida tanto pela pobreza quanto 

pela exclusão de pessoas negras, migrantes, homossexuais, mulheres, trabalhadores 

precarizados ao redor do mundo, gera uma desconsideração da dignidade humana de um 

contingente significativo da população. Assim, Butler (2016) defende que as pessoas que 

não têm vidas reconhecidas não terão mortes passíveis de luto e, portanto, são inelutáveis.  

Ao ler o texto de Butler (2016), lembrei e refleti sobre um caso que acompanhei, 

de um adolescente de 15 anos que havia sido morto durante uma tentativa de assalto a um 

supermercado. Lembrei-me também de sua avó que, no dia seguinte, foi à regional me 

contar da morte do neto, repetindo que, se ele não estivesse fazendo “coisa errada”, não 

teria sido morto. Com isso, passei a considerar sobre a situação dessas mulheres que criam 

seus netos e lidam com a dupla culpa: elas não foram “capazes” de criar filhas “boas o 

suficiente” para criar seus próprios filhos e também não foram “competentes” para criar 

netos que não cometessem atos infracionais. Como fica o luto delas diante da “inversão 

natural” da vida: enterrar quem deveria viver até depois que elas morressem? Quais os 

sentimentos em relação ao neto que cometeu ato infracional? Quais os sentimentos em 

relação à morte desse neto? Dor, tristeza, vergonha, culpa, alívio?  
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O primeiro desenho metodológico da tese incluía a busca e as entrevistas com 

avós-cuidadoras que perderam seus netos; todavia, quando entrei no campo, descobri que 

muitas avós indicadas pelos equipamentos públicos não puderam ser encontradas nos 

endereços e telefones apontados, o que me fez perceber que essas famílias se 

descolocavam com certa frequência, por vezes expulsas de suas casas, outras como 

estratégia de defesa de novas violências. Ente as avós com as quais consegui fazer 

contato, apenas uma se dispôs a conversar sobre a morte do neto. As duas situações 

reforçam a condição de invisibilidade da vida dessas pessoas, bem como a ausência de 

palavra para expressar o luto, o luto que se recolhe no silêncio.  

A presente pesquisa é de cunho qualitativo e foi realizada pela triangulação de 

estratégias metodológicas que busca compreender determinado fenômeno a partir da 

combinação de modos de produção da informação (Minayo, Assis & Souza, 2005). 

Assim, foi desenvolvida com base na realização de levantamento bibliográfico, de 

pesquisa documental e de entrevistas semiestruturadas realizadas com uma avó e duas 

analistas de políticas públicas3. (Roteiro das entrevistas – Apêndice C e D).  

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001) explicam que a revisão bibliográfica 

tem dois objetivos: o primeiro é analisar os estudos realizados anteriormente sobre o 

mesmo tema e, o segundo, explicitar e discutir o referencial teórico. Assim, a pesquisa 

bibliográfica auxilia na delimitação do campo, além de conhecer as produções atuais do 

tema ora estudado. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meios eletrônicos, nos sites do banco de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), bancos de periódicos, tais como Scientific Eletronic Library Online (SciELO) 

e Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC). Além dessas ferramentas, também 

foram consultados os acervos das bibliotecas da PUC-Minas e do Centro Universitário 

UNA. Foram pesquisados materiais sobre ato infracional por meio das palavras-chave 

“medidas socioeducativas e acompanhamento familiar”; teorias geracionais, com a 

utilização dos descritores “netos adolescentes, avós, gravidez na adolescência”, e teorias 

de gênero para a compreensão da maternagem e da avosidade. Considerando o contexto 

socio-histórico de pertencimento desses adolescentes, foram também pesquisadas as 

produções que se associam às desigualdades de raça e de classe com a condição dos 

 
3 Como a pesquisa de campo sofreu muitas modificações, optei por apresentá-la em um item à parte. 
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adolescentes em MSE. Finalmente, por meio do levantamento bibliográfico, também 

foram buscadas as produções que tratam do luto das famílias de vítimas de homicídio e 

de pessoas envolvidas com a criminalidade, especialmente de pessoas jovens, como netos. 

Foram levantadas as publicações disponíveis, principalmente a partir de 2012, período 

escolhido devido à data de publicação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase, 2012). 

Na pesquisa documental que, de acordo com Gil (2011), ocorre por meio de 

registros cursivos, que são aqueles “persistentes e continuados” (p. 147), foram analisadas 

diferentes fontes de dados. A primeira delas, as legislações concernentes aos atos 

infracionais, quais sejam, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) e o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase, 2012). Outras fontes 

documentais foram os relatórios estatísticos publicados pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais (TJMG), disponibilizados no site do Centro Integrado de 

Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (CIA). Nesses 

relatórios são divulgadas informações sobre o cometimento de atos infracionais na cidade 

de Belo Horizonte e também o perfil dos adolescentes que os cometeram. Além dos 

Relatórios Anuais dos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, 

atualmente realizados pelo Ministério da mulher, da família e dos direitos 

humanos/Secretaria nacional dos direitos da criança e do adolescente4 (MMFDH). E, 

finalmente, os dados estatísticos da então Gerência de Coordenação de Medidas 

Socioeducativas da Prefeitura de Belo Horizonte5 (GECMES) sobre os adolescentes que 

cumpriam MSE no período analisado (2012/2016).  

Além da triangulação de estratégias metodológicas: revisão bibliográfica, análise 

documental e entrevista semiestruturada, uma outra fonte para a escrita desta tese foi a 

memória de situações que vivenciei como analista de políticas públicas da PBH. De 

acordo com Santos (2017), utilizar as lembranças em uma pesquisa é uma maneira válida 

de recolher informações; esse método é conhecido como autoetnográfico e tem como 

 
4 Antes do governo Bolsonaro a responsável pela produção desse levantamento era a Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 
5 A mudança da nomenclatura da então GECMES ocorreu com a reforma administrativa aprovada com a 
Lei nº 11.065 de 1º de agosto de 2017 e que passou a prever em sua estrutura a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC. Dentro da SMASAC, há a Subsecretaria 
de Assistência Social (SUASS), e nessa, a Diretoria de Proteção Social Especial (DPES), na qual se 
encontra a Gerência de Gestão dos Serviços de Média Complexidade (GGSMC). É nessa gerência que 
atualmente se encontra vinculada a Coordenação do Acompanhamento Técnico Metodológico das Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto. 
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especificidade “o reconhecimento e a inclusão da experiência do sujeito pesquisador [...]” 

(p. 219).  

Ainda segundo Santos (2017), a autoetnografia tem se tornado um método de 

pesquisa reconhecido em diferentes disciplinas científicas, apesar da existência de certa 

tensão entre a vivência e o relato, e sabermos  

 

que a memória é falível, que é impossível lembrar ou informar sobre eventos 
numa linguagem que represente exatamente como esses eventos foram vividos 
e sentidos. Todavia, não podemos deixar de reconhecer a importância da 
memória enquanto dado de pesquisa [...]. (Santos, 2017, p. 229). 

 

A ideia de utilizar as minhas próprias vivências e fragmentos de casos que atendi 

enquanto técnica das medidas socioeducativas no CREAS Regional Oeste, entre 2013-

2016, agrega informações para esta pesquisa e também situa a minha implicação nesse 

campo, que me motivou para a realização deste estudo.  

Dessa minha experiência como técnica das MSEs vieram três definições para esta 

tese: referir-me às analistas de políticas públicas das medidas sempre no feminino – 

independentemente de seu gênero ou sexo – focar nos adolescentes do sexo masculino e 

que passaram pela medida socioeducativa em meio aberto.  

A escolha do uso do feminino para me referir às analistas de políticas públicas 

justifica-se devido ao fato de a maioria da equipe das MSEs da PBH ser composta por 

mulheres. Na regional em que eu trabalhava, por exemplo, de 12 técnicas quatro eram 

homens e oito eram mulheres. Algumas regionais não tinham sequer um homem na 

equipe das medidas socioeducativas. Assim, como forma de reconhecer a predominância 

das mulheres na Psicologia e, mais especificamente, como trabalhadoras das medidas 

socioeducativas da PBH, optei por me referir às analistas no feminino, seja quando trato 

do grupo geral de técnicas, seja quando me refiro especificamente às analistas que 

entrevistei, Maria e Paulo. Ressalto que não foi utilizado como critério de escolha para a 

realização das entrevistas a identidade de gênero ou sexo das participantes. 

O foco em adolescentes do sexo masculino ocorreu devido ao fato de eles serem 

a maior parte entre os que acompanhei no cumprimento da MSE. Vale destacar que a 

realidade vivenciada em Belo Horizonte reflete o contexto nacional: os adolescentes do 
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sexo masculino, negros e periféricos compõem a maioria dos apreendidos e 

encaminhados ao CIA-BH e que recebem medidas socioeducativas. 

Já a decisão pelos adolescentes que cumpriram medida socioeducativa em meio 

aberto ocorreu por eu conhecer melhor o funcionamento dessas MSEs, em função de 

minhas atividades no CREAS. Além disso, eles continuaram, durante o cumprimento das 

MSEs, tendo convivência diária com as suas famílias – no caso as avós – bem como 

mantiveram o relacionamento com os grupos de sua comunidade.  

É importante ressaltar que é comum esses adolescentes terem vivenciado uma 

trajetória nas políticas públicas, iniciada pelo recebimento de uma medida protetiva que 

visa à restauração e à garantia de seus direitos previstos pelo ECA (1990), e que continua, 

na sequência, pela aplicação de uma medida socioeducativa em meio aberto após o 

cometimento de um ato infracional. Em muitos casos a medida socioeducativa não 

alcança o objetivo da inclusão social e do afastamento das práticas infracionais. É comum 

que essa trajetória continue até as medidas socioeducativas em meio fechado – 

semiliberdade ou privação de liberdade, seja pelo descumprimento das medidas em meio 

aberto, seja pelo cometimento de novo ato infracional considerado mais grave.   

É como o círculo vicioso6, proposto por Buarque (2011), ao se referir à educação, 

só que, aqui, trata-se de um círculo vicioso de vulnerabilidade social e cometimento de 

ato infracional. Obviamente, nem toda criança ou adolescente que tem assegurada medida 

protetiva irá posteriormente cumprir MSE, e nem todo adolescente que cumpre medida 

socioeducativa teve assegurada anteriormente a medida protetiva. Mas existem muitos 

adolescentes que percorrem esse caminho: experimentam uma medida protetiva que não 

conseguiu de fato protegê-los, uma medida socioeducativa em meio aberto que também 

não conseguiu proteger e oferecer alternativas de acesso à escola, às práticas de arte e 

cultura, de lazer e esporte, de formação para o trabalho, e esses adolescentes excluídos 

permanecem incluídos em práticas infracionais que culminam em medidas 

socioeducativas em meio fechado.  

Ao longo deste trabalho escrevo sobre os adolescentes que cumpriram medida 

socioeducativa em decorrência da atribuição ao cometimento de ato infracional. É 

 
6 De acordo com Buarque (2011), aqueles estudantes que frequentaram a escola pública, quando dão 
continuidade aos estudos, geralmente o fazem em faculdades particulares (já os que frequentaram 
instituições particulares, comumente são aprovados em faculdades públicas).  
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importante destacar que muitas vezes há adolescentes que cometeram um ato infracional 

e não foram apreendidos. Encontramos também diversos relatos de adolescentes que 

afirmaram que, quando foram apreendidos, não estavam cometendo ato infracional e, 

ainda assim, foram apreendidos, seja por que já tinham uma trajetória infracional e 

ficaram “marcados” pela polícia, seja pelo simples fato de serem moradores de 

comunidades; na maioria das vezes esses meninos eram negros. 

Barros e Benício (2017, p. 35), ao realizarem uma análise sobre o assassinato de 

jovens de Fortaleza (CE), afirmam que há uma construção social, baseada no estigma que 

vitima a juventude negra oriunda das camadas populares, na qual esses jovens são 

identificados como “os envolvidos” e, mais ainda, como “jovens matáveis”. Ainda de 

acordo com os autores, essa afirmação fica evidente na tendência de parcela significativa 

da população brasileira que tende a justificar o assassinato de jovens negros moradores 

de comunidade como uma consequência ao seu suposto envolvimento com a 

criminalidade.  

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como a 

invisibilidade da vida da maioria dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa 

faz com que a sua morte seja igualmente invisível, e que eles não sejam passíveis de 

enlutamento. 

E como objetivos específicos temos: 1) conhecer a precarização e o sofrimento 

ético-político vivenciados pela maioria das famílias dos adolescentes que cumprem 

MSEs; 2) compreender de que maneira as famílias desses adolescentes, mais 

especificamente suas avós, juntamente com as técnicas que executam as MSEs, tentam 

criar uma rede para protegê-los; 3) relacionar a necropolítica e a seletividade do luto ao 

extermínio da juventude negra brasileira. 

A tese foi organizada em uma Introdução e quatro capítulos: o primeiro é sobre a 

legislação e as Políticas Públicas para adolescentes autores de atos infracionais: um 

comparativo entre os Códigos de Menores (1927 e 1979) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990); a discussão de partes da Constituição Federal (1988) e do Sistema 

Único de Assistência Social (2005), que tratam dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa, e alguns pontos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(2012). No final do capítulo, é realizada uma análise da experiência de Belo Horizonte 
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(MG) no campo das medidas socioeducativas, com a apresentação do contexto de trabalho 

das analistas de políticas públicas das MSEs da PBH. 

No segundo capítulo são colocadas em discussão as famílias dos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa: como elas aparecem na legislação e na prática da 

Política Pública de Assistência Social e, finalmente, o contexto socio-histórico dessas 

famílias, e qual o lugar das avós nesses grupos familiares, compreendendo-as como 

figuras importantes para a proteção dos adolescentes. 

Já no terceiro capítulo são problematizadas questões relacionadas à precariedade, 

às vulnerabilidades e ao sofrimento ético-político que atravessam o cotidiano das famílias 

dos adolescentes que cumprem MSEs e de que forma essas vivências afetam as analistas 

de políticas públicas, responsáveis técnicas pelo acompanhamento das famílias e do 

cumprimento dessas medidas. 

O último capítulo trata da morte dos adolescentes que cumpriram medidas 

socioeducativas, aborda a necropolítica e a seletividade do luto, o perfil das vítimas de 

assassinato no Brasil e, mais especificamente, daqueles que cumpriram MSE. Para 

finalizar, além de reflexões sobre luto em decorrência do assassinato, são tratados tanto o 

luto materno como o das avós.  

Não por acaso, esse foi o capítulo que escolhi para fechar esta tese: ele foi o mais 

difícil de ser escrito, tanto em termos acadêmicos – como demonstrarei a seguir, a morte 

ainda é um tabu mesmo na academia – como em termos afetivos, pois o desafio de me 

deparar com os números que comprovam o genocídio da população jovem, pobre e negra 

corrobora a violência sofrida cotidianamente pelos adolescentes que eu atendia na PBH. 

Esses adolescentes têm nome, têm rosto, e eu conheço a história de cada um deles. 

A escolha por apresentar esta pesquisa nessa ordem também se deu porque foi 

assim que ela se desenvolveu: primeiro ocorreu a minha inserção como analista de 

políticas públicas das MSEs, o que despertou o meu interesse pela temática das famílias 

nas quais as avós eram as guardiãs dos netos que cumpriam medida socioeducativa, 

famílias inseridas em um contexto de precariedade. Finalmente, passei a me dedicar ao 

estudo da seletividade do luto e como as avós e as técnicas lidaram com essa seletividade 

no caso do homicídio dos adolescentes que cumpriram MSEs. 
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1.1 Percursos da pesquisa de campo: encontros e desencontros 

 

Conforme registrado nesta introdução, esta é uma pesquisa qualitativa, que, de 

acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001), apresenta diversidade e 

flexibilidade, de modo a permitir transformações em relação ao projeto original, na 

medida em que a aproximação com o campo traz novas perspectivas e a articulação de 

diversas estratégias metodológicas, entre as quais a pesquisa bibliográfica, a análise 

documental e a realização de entrevistas semiestruturadas.   

A intenção inicial desta pesquisa era a de entrevistar as avós cujos netos haviam 

recebido MSEs e foram assassinados. Assim, procurei a Gerência de Coordenação das 

Medidas Socioeducativas (GECMES) da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SMAS), equipamento que já conhecia desde minha atividade de técnica das MSEs, para 

expor o meu projeto de doutorado.  Dessa forma, assim que fui informada da aprovação 

do projeto pelo Comitê de Ética na Pesquisa/PUC-Minas7, procurei novamente a 

GECMES, onde foram realizadas reuniões para discutir a melhor maneira de localizar as 

avós que se enquadravam nos critérios da pesquisa: aquelas que criaram seus netos que 

cumpriam MSE em meio aberto, no período entre 20128 e 20169, quando foram 

assassinados.  

Em um primeiro momento, tive acesso ao número de adolescentes mortos 

registrado no Sistema Informatizado de Gestão de Políticas Públicas da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte (SIGPS-PBH), no período de 2012 a 2016. Procurei, ainda, 

os informes de óbito que as analistas de políticas públicas da PBH enviaram para a 

GECMES e para o judiciário. As informações recolhidas dessas fontes mencionavam 16 

adolescentes que haviam sido assassinados; em sete desses registros, havia alguma 

referência à avó (fosse ela responsável pelo adolescente ou a pessoa com quem ele morava 

ou o membro da família que avisou a analista sobre o óbito do adolescente). É importante 

ressaltar que nem todos os casos de morte de adolescente são avisados via informe de 

óbito à GECMES; algumas vezes, as analistas de políticas públicas os enviam 

exclusivamente para o judiciário. Além disso, o número de adolescentes mortos foi 

 
7 A pesquisa de campo foi iniciada após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC- 
Minas (CEP), com o parecer no 2.535.930.   
8 Ano de publicação do Sinase. 
9 Ano de submissão do meu projeto no PPGP-PUC-Minas. 
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extraído do SIG-PS. Quando um adolescente acompanhado pelo Serviço de MSEs da 

PBH morre, seu caso deve ser “desligado” do SIG-PS; todavia, pode ocorrer algum 

problema no registro dessa morte, tanto na data como no motivo do desligamento, o que 

faz com que o número de óbitos do sistema não seja, necessariamente, condizente com a 

realidade, o que pode gerar subnotificação dos casos. 

Após esse primeiro acesso aos números de adolescentes mortos, contatei a 

coordenação do CREAS de cada uma das nove regionais do município de Belo Horizonte 

para agendar uma reunião de apresentação da pesquisa. A marcação e a realização desses 

encontros ocorreram entre junho e julho de 2018, período em que ocorreu a Copa do 

Mundo de Futebol e, em face dos feriados ocasionados por esse evento, foi necessário 

remarcar a data da reunião em algumas regionais até por três vezes.   

Em cada uma das regionais esse encontro foi realizado com a coordenação do 

CREAS e as analistas de políticas públicas das MSEs. Já na primeira reunião, algumas 

analistas lembraram-se de avós que se encaixavam nos critérios estabelecidos para a 

escolha dos sujeitos da pesquisa. Algumas analistas me enviaram e-mail, posteriormente, 

complementando dados dessas avós mencionadas anteriormente ou se referindo a outras 

avós, totalizando a indicação de 17 mulheres.  

Na reunião com a equipe da regional Barreiro, as analistas se recordaram de dois 

casos em que os adolescentes tinham iniciado o cumprimento da MSE em meio aberto, 

mas, quando foram mortos, um estava em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade (meio fechado) e o outro havia acabado de cumprir essa mesma medida. 

Assim, as técnicas sugeriram que houvesse uma mudança dos critérios de inclusão das 

participantes na pesquisa, de modo a abranger as avós de adolescentes que estavam 

cumprindo ou que já tinham cumprido MSE em meio aberto quando foram mortos. Essa 

proposta foi aceita por mim e significou uma primeira alteração do projeto inicial que foi 

produzida pela imersão no campo da pesquisa.  

Considerando que algumas analistas não tinham o contato telefônico das avós, foi 

realizado um novo encontro com a GECMES, para buscar ou atualizar esses dados no 

SIG-PS.  Para apresentação da pesquisa e possível identificação de avós que pudessem 

ser entrevistadas, foi também realizada uma reunião com a equipe do Núcleo de 

Atendimento às Medidas Socioeducativas e Protetivas da Prefeitura de Belo Horizonte 

(NAMSEP/PBH), serviço localizado no CIA-BH para encaminhamento dos adolescentes 
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à medida socioeducativa de liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade 

e/ou acompanhamento da medida protetiva. 

Mesmo nas regionais em que as analistas não conseguiram identificar avós que 

pudessem participar desta pesquisa, elas fizeram sugestões para que eu procurasse 

pessoas e/ou instituições significativas que talvez pudessem ajudar no processo de 

localização das avós. De forma geral as técnicas foram muito receptivas durante a 

apresentação do projeto da pesquisa e disponíveis para auxiliar no desenvolvimento deste 

trabalho. 

Em julho de 2018, iniciei o contato telefônico com as avós: dois números não 

estavam mais ativos; o terceiro número da lista permanecia ativo e consegui conversar 

com uma avó, que será identificada aqui como Maria da Glória, nome escolhido por ela. 

Quando expliquei a minha pesquisa, ela disse que o neto já havia morrido há tanto tempo, 

que não tinha mais o que falar. Expliquei que eu estava buscando avós que criaram seus 

netos que tinham morrido após ou durante o cumprimento da MSE e ela aceitou participar. 

Ao todo, realizei quatro encontros com dona Maria da Glória: o primeiro para explicar 

melhor a pesquisa e para convidá-la a participar do trabalho, e os outros três para a 

realização da entrevista. Nossos encontros terminaram no final de setembro de 2018. 

Maria da Glória teve dois netos que cumpriram MSE e foram assassinados. 

Em outubro de 2018, entrei em contato com outra avó, que será identificada como 

Gertrudes. Assim como dona Maria da Glória, ela também perdeu dois netos. Marcamos 

a primeira entrevista três vezes, mas, em todas as ocasiões, ao telefonar para confirmar, 

ela desmarcava. Até que, na última ocasião, dona Gertrudes disse que naquele momento 

não tinha mais interesse em participar da pesquisa. Assim, ela não chegou a ser 

entrevistada. 

Depois disso, optei por fazer um intervalo na pesquisa de campo e focar na 

pesquisa bibliográfica. Em junho de 2019, as tentativas de contato foram retomadas com 

as avós; de uma lista com 11 nomes e 24 números de telefone, consegui contato com 

apenas uma avó, que não aceitou participar da pesquisa.  

Diante desse fato, fiz nova reunião com a GECMES para, por meio dos dados do 

SIG-PS, atualizar os contatos que eu tinha: consegui novos números de telefones de nove 

avós e informações sobre quais delas frequentavam os Centros de Referência de 

Assistência Social (CRASs).  
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E assim comecei uma nova etapa da pesquisa de campo: saí da procura exclusiva 

nas medidas socioeducativas em meio aberto e passei a buscar também em outros serviços 

da Assistência Social da PBH e em instituições que poderiam atender as famílias desses 

adolescentes. Realizei reunião em dois CRASs para apresentar minha pesquisa: as 

analistas comentaram sobre cinco avós que poderiam se encaixar nas vivências que eu 

buscava. 

Além dos CRASs, entrei em contato com as seguintes instituições: Desembola, 

Meninas de Sinhá e Centro de Referência da Juventude (CRJ-PBH). Desde o CRAS até 

essas últimas instituições, encontrei o mesmo problema: apesar da boa vontade das 

técnicas, elas não tinham certeza se os adolescentes assassinados haviam cumprido MSE. 

Também não tinham conhecimento de quem era a responsável por eles, se a mãe ou a 

avó, e mesmo quando sabiam da presença da avó na vida dos netos, não podiam identificar 

se elas os criaram. Houve também grande dificuldade em localizar os contatos dessas 

famílias, assim como ocorreu com as avós apontadas pelas analistas das medidas 

socioeducativas. 

Diante desse contexto de extrema dificuldade em encontrar essas avós, ficaram 

algumas questões: 

– essas avós de fato existem? Ou seja, existem avós que são responsáveis por criar seus 

netos e eles morreram durante ou após o cumprimento da medida socioeducativa? Com a 

grande dificuldade em contatar essas avós inicialmente, questionei-me se queria pesquisar 

sobre pessoas que, na verdade, não existiam ou se restringiam a casos que eram 

verdadeiras exceções; 

– há uma falta de permanência dessas famílias nas instituições. Provavelmente, dos 

serviços acionados, o que menos vivencie esse problema seja o CRAS, que tem a visita 

domiciliar como uma de suas principais metodologias (mesmo se a família mudou de 

residência, a vizinhança pode ter alguma informação sobre o seu paradeiro); 

– há uma rotatividade dessas famílias no espaço público: essa circulação pode ser 

verificada pelas mudanças de endereço e de números de telefone, que podem ocorrer por 

problemas de pobreza, por exemplo, não conseguir pagar o aluguel, e também como 

forma de proteção por ameaças decorrentes do envolvimento dos netos com os atos 

infracionais e sua morte violenta; 
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– a falta de registros sistemáticos nos equipamentos pesquisados sobre a morte desses 

adolescentes pode significar a invisibilidade dessas mortes, a dificuldade das técnicas em 

lidar com esses assassinatos, além da sobrecarga de trabalho: muitas vezes, falta tempo 

para acompanhar os adolescentes que estão vivos; 

– da mesma maneira, a dificuldade das próprias instituições em identificar e localizar 

essas avós demonstra a invisibilidade do luto delas quando perdem seus netos. 

Com esses apontamentos, foi iniciada a terceira etapa da pesquisa de campo com 

novo ajuste do percurso: a realização de entrevista com analistas de políticas públicas das 

MSEs da PBH. Nesse momento, meu objetivo era conhecer como as técnicas e o Serviço 

de Medidas Socioeducativas percebem e lidam com as avós que criam os netos e com o 

assassinato desses adolescentes. 

Maria, analista entrevistada, apesar de não ter acompanhado nenhum adolescente 

que foi criado pela avó e que havia sido morto, acompanhou a irmã de um adolescente 

que foi assassinado após o cumprimento da MSE e ambos – o adolescente que faleceu e 

sua irmã – foram criados pela avó e essa técnica ficou próxima dessa senhora. Essa 

analista acompanhou casos de adolescentes que foram assassinados durante e após o 

cumprimento da MSE, além de casos em que as avós criavam seus netos. A entrevista 

com ela ocorreu em setembro de 2019. 

Paulo, também entrevistado em setembro de 2019, acompanhou quatro 

adolescentes que foram mortos durante o cumprimento da MSE e um deles era criado 

pela avó. Além disso, foi o responsável técnico por outros casos de adolescentes que 

cumpriam medida e eram criados pela avó. 

As entrevistas realizadas com Maria e Paulo corroboraram com as questões 

expostas anteriormente, produzidas após as duas primeiras etapas da pesquisa de campo 

(busca nos CREASs, CRASs e nas outras instituições) e fizeram surgir outra questão que 

guia as reflexões desta tese: a precariedade da vida dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa e suas famílias, “usuárias” da Assistência Social, e que, em sua maioria, 

são rapazes negros, pobres, excluídos da escola, identificados como pessoas em conflito 

com a lei e potenciais vítimas da violência, seja policial, seja pelos pares ou pelos 

membros dos grupos rivais, violência essa, letal.  
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No dicionário Aulete, o verbete precário está definido como: 1. Que é pouco, 

escasso; 2. Que não é estável; 3. Que é frágil, débil; 4. Que se encontra em más condições 

e 5. Que não tem sustentação. Todas essas cinco definições podem ser atribuídas à vida 

da maior parte dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, já que eles têm 

acesso a poucos recursos, encontram-se em más condições, são frágeis e não são estáveis.  

Essas questões fazem com que, muitas vezes, eles não tenham/não encontrem 

sustentação, seja nas políticas públicas, na sociedade em geral ou em sua própria família, 

e acabam sendo mortos. 

As definições colocadas no dicionário, apesar de serem reais no caso da vida dos 

adolescentes pesquisados, são incompletas, pois não capturam a complexidade de uma 

vida precária, principalmente por não serem capazes de descrever o sofrimento ético-

político presente nessas existências (Sawaia, 2014). 

Considerar o sofrimento ético-político, proposto por Sawaia (2014), nas vidas 

precárias, é entender que, além da necessidade da sobrevivência possibilitada por recursos 

materiais, como ter acesso a comida e a uma casa segura, deve-se considerar também as 

emoções advindas das exclusões sociais: o sofrimento das pessoas que sofrem pelas 

injustiças sociais. Assim, “[...] o sofrimento ético-político abrange as múltiplas afecções 

do corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes formas” (Sawaia, 2014, p. 106). 

Sobre essa questão, continua a autora “[...] o sofrimento ético-político retrata [...] a dor 

que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice 

inútil da sociedade” (Sawaia, 2014, p. 106). 

Nessa mesma direção, Butler (2011) defende a ideia de que as vidas precárias 

estão intimamente relacionadas à alteridade, à (des)humanização e ao 

(não)reconhecimento do outro. Ainda segundo Butler (2016), as pessoas que vivem vidas 

precárias são aquelas que não terão suas mortes passíveis de luto, ou seja, sua vida e sua 

morte não são reconhecidas, como no caso da maioria dos adolescentes que cumprem 

MSE. 
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1.2 No meio da pesquisa tinha uma pandemia/tinha uma pandemia no meio da 

pesquisa 

 Em março de 2020, devido ao aumento de casos de pessoas infectadas pelo 

Coronavírus e como forma de diminuir a taxa de contágio, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) orientou que a população de todo o mundo adotasse o isolamento social: 

instituições de ensino foram fechadas, comércio e transporte coletivo tiveram seus 

horários de funcionamento reduzidos, muitas pessoas passaram a realizar o seu trabalho 

de casa. 

 Nessa época, eu já tinha terminado as visitas aos CREAS e CRASs que havia 

estipulado inicialmente e realizado as entrevistas com Paulo e Maria (da equipe de 

analistas de políticas públicas) e uma avó. Tinha a pretensão de entrevistar mais uma avó 

– a analista que a indicou estava tentando articular o nosso encontro – todavia, com a 

necessidade do isolamento físico, precisei desistir dessa última entrevista. 

 Além de deixar de fazer essa entrevista, outro prejuízo causado pelo isolamento 

para esta pesquisa foi a dificuldade em contatar algumas instituições para confirmar dados 

e para sanar dúvidas, principalmente as informações do histórico do contexto das medidas 

socioeducativas em Belo Horizonte. Assim sendo, considero que esta parte do primeiro 

capítulo desta tese apresenta algumas lacunas que poderiam ter sido preenchidas com 

visitas às instituições e com a realização de entrevistas com a equipe técnica. 

 

1.3 Sujeitos da pesquisa 

A seguir serão apresentadas as pessoas que participaram da pesquisa de campo: 

duas avós e duas analistas de políticas públicas dos Serviços de Proteção Social a 

Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e 

prestação de serviços à comunidade da PBH. Todos os nomes foram modificados com o 

objetivo de preservar a privacidade das pessoas envolvidas/mencionadas. Como 

estratégia metodológica para analisar as entrevistas, busquei identificar o núcleo de 

significação na fala de cada uma das pessoas entrevistadas, o afeto e a implicação em 

relação ao homicídio dos adolescentes. 
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1.4 Avós 

1.4.1 Dona Maria da Glória 

Foi a primeira avó com a qual consegui contato telefônico. Moradora de uma 

comunidade de Belo Horizonte, na época da entrevista residia em uma casa de dois 

andares: três netos órfãos, a filha e seus três filhos moravam na parte de cima e, na parte 

de baixo da casa, ela, seis cachorros e seis gatos que recolheu da rua. 

Dona Maria da Glória perdeu o marido, o filho e dois netos assassinados. Uma 

filha levou um tombo na rua e também morreu e a outra filha faleceu vítima de overdose. 

As duas filhas morreram jovens; o filho e os netos eram adolescentes. Os dois filhos da 

jovem que morreu após a queda foram assassinados. Os três filhos da jovem que faleceu 

por overdose moram com a avó. Três netos de dona Maria da Glória cumpriram MSE: os 

dois que foram vítimas de homicídio e uma neta que mora com ela. 

Dona Maria da Glória mudou-se ainda na infância do interior de Minas Gerais 

para Belo Horizonte, com os pais e dez irmãos. Aos sete anos, começou a trabalhar em 

casa de família. Engravidou da primeira filha durante o namoro, e quando a criança 

completou quatro anos foi morar com o companheiro (antes disso, continuou na casa da 

mãe); ficaram 15 anos juntos e tiveram quatro filhos. Ela ficou viúva aos 36 anos, quando 

a filha mais nova tinha três anos de idade. Segundo seu relato, o marido morreu “matado, 

sei lá, o cara falou que ele tava mexendo com vagabunda, mas ele não era de arrumar 

confusão”. 

O único filho de dona Maria da Glória, que foi morto aos 16 anos, não teve filhos. 

As três filhas tiveram ao todo oito filhos, todos criados pela avó. Nenhuma das três saiu 

da casa da mãe, então os oito netos sempre moraram com ela. 

Tivemos quatro encontros, todos realizados na casa de dona Maria da Glória (por 

escolha dela), que não permitiu que eu gravasse as entrevistas. No final do primeiro 

encontro, expliquei que não usaria o nome dela, pedi que escolhesse outro nome para ser 

identificada na pesquisa e ela disse: “uai, tanto faz, não é meu nome mesmo, pode ser 

Maria Aparecida, Maria da Glória”. No final, escolheu Maria da Glória. Quando 

concedeu a entrevista, estava com 61 anos de idade. 
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1.4.2 Dona Gertrudes 

Inicialmente, tanto o telefone fixo como o celular só davam sinal de ocupado, em 

uma segunda tentativa, consegui contatá-la pelo celular. A técnica que a acompanhava no 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) já 

havia comentado que eu entraria em contato com ela.  

Nesse primeiro telefonema, dona Gertrudes disse que gostava muito de conversar. 

Contou que adoeceu quando o neto faleceu, pois ele era muito afetuoso com ela, ele 

morreu em 2017 e era filho de sua filha. Há aproximadamente um mês e meio, ela havia 

perdido outro neto, “para as drogas”, filho de seu filho. Perguntei se ela se sentiria à 

vontade para participar da pesquisa, considerando o pouco tempo da morte do segundo 

neto e ela repetiu que gostava de conversar e que achava que lhe faria bem. 

Na véspera do nosso primeiro encontro, telefonei novamente para confirmar o 

horário. Dona Gertrudes desmarcou alegando que estava com uma obra em casa. 

Marcamos para a semana seguinte, novamente ela cancelou nosso encontro, com a 

justificativa de que estava tendo problema com o ex-genro. Agendamos para a outra 

semana e ela também desmarcou, disse que vivenciava muitas questões (a obra em casa, 

os problemas com o ex-genro, a proximidade do Natal). Afirmou que não tinha mais 

interesse em participar da pesquisa. Falei que entendia e que eu estava disponível, caso 

ela mudasse de ideia. Dona Gertrudes não entrou em contato comigo. 

 

1.5 Analistas de políticas pública  

As duas técnicas que concederam as entrevistas permitiram que fossem 

gravadas. Posteriormente, as entrevistas foram por mim transcritas.  

1.5.1 Maria 

Analista de políticas públicas das MSEs há seis anos na PBH, Maria é psicóloga 

e mestra em Psicologia e Trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

Ela tem experiências anteriores de gerência e de execução de políticas públicas da 

Assistência Social em uma cidade do interior de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, 

trabalhou no campo da Segurança Pública em ações voltadas para adolescentes. Maria 

prestou o concurso da Assistência Social da PBH com o objetivo de trabalhar nas medidas 

socioeducativas. 
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1.5.2 Paulo 

Também analista de políticas públicas das MSEs há seis anos na PBH, Paulo é 

psicólogo. Formou-se em 2009 e o seu primeiro emprego foi no CREAS de uma prefeitura 

do interior de Minas Gerais. Como era um CREAS pequeno, não havia uma separação de 

atribuição formal entre os membros da equipe, mas como ninguém se interessava pelas 

medidas socioeducativas, ele passou a ser, em 2010, o único responsável por esse serviço. 

Na sequência, teve a experiência de trabalhar na Assistência Social concomitantemente 

em dois municípios também do interior Minas Gerais, um no CREAS e no outro no 

CRAS. Prestou o concurso da Assistência Social da PBH com o objetivo de trabalhar nas 

medidas socioeducativas, foi aprovado e nomeado em 2013. Na época da entrevista, 

atuava também como psicólogo clínico em consultório particular.     

Após essa apresentação da trajetória na construção da pesquisa, o próximo 

capítulo será sobre a legislação e as políticas públicas voltadas aos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa, além da experiência de Belo Horizonte nesse contexto. 
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2. DA PUNIÇÃO À PROTEÇÃO: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS  

 

Enquanto um direito formal não se transforma em direito reconhecido e intersubjetivamente 
compartilhado, tem-se que lutar por ele, com as armas que a Universidade pode nos dar: consciência e 

conhecimento. No caso do Eca tem-se que incluir necessariamente, não só a guerra contra a pobreza e a 
violência senão também contra as formas mais insidiosas de discriminação como o preconceito, o 

estigma e a exclusão. Mas vale a pena. 
(Mello, 1999, p. 7). 

 

Para que seja possível conhecer de que maneira é executada a medida 

socioeducativa, bem como as profissionais que a executam, o presente capítulo irá, 

inicialmente, apresentar as legislações e as políticas públicas voltadas para os 

adolescentes autores de atos infracionais. A parte final deste capítulo é destinada à 

experiência de Belo Horizonte, um breve histórico das MSEs e a apresentação do Centro 

Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte 

(Cia-BH), além do contexto de trabalho das analistas de políticas públicas entrevistadas 

para esta pesquisa.  

As leis e as políticas públicas que têm esses adolescentes como público muitas 

vezes são interpretadas entre dois extremos: ora como medidas punitivas, ora como 

medidas assistencialistas.  

A primeira grande lei que trata do que hoje entendemos como adolescentes em 

conflito com a lei, o Código de Menores (1927 e 1979), tem caráter moralista e punitivo, 

não apenas em relação aos adolescentes considerados infratores, mas também em relação 

às suas famílias e, principalmente, àquelas que viviam em condição de pobreza. É 

importante ressaltar que a palavra adolescente não estava no Código de Menores, mas 

sim os termos “menor” e “menor em situação irregular”, o que denota o moralismo e a 

criminalização da pobreza. 

Na Constituição Federal de 1988, há uma mudança importante que marcará toda 

a legislação voltada para a infância e adolescência escrita a partir de então: é inaugurada 

a ideia de cunho protetivo das crianças e dos adolescentes brasileiros, que passam a ser 

considerados sujeitos portadores de direitos.  

É importante enfatizar que a Constituição de 1988 foi produzida no contexto da 

redemocratização do país, após a ditadura civil-militar (1964-1985), que essencialmente 
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afirma e restaura a noção do direito e da cidadania, sendo por isso chamada de 

Constituição Cidadã. Nesse sentido, ela é considerada um dos fundamentos para a 

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), enfatizando que o 

direito individual deve estar alicerçado ao direito de todos. 

Dois anos depois da Constituição Federal, é promulgado o ECA (1990), que, até 

hoje, é a principal lei voltada para as crianças e os adolescentes no Brasil. Além da 

concepção de que eles têm direito à proteção, sendo dever do Estado a garantia com 

absoluta prioridade desses direitos, assim como posto na Constituição Federal, o ECA 

traz também a defesa de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, 

cabendo ao Estado, à sociedade civil e à família o provimento de condições para que se 

possa realizar o seu  desenvolvimento saudável e pleno. 

Além de determinar medidas protetivas, o ECA também dispõe de medidas 

socioeducativas que são dirigidas especificamente aos adolescentes que cometem atos 

infracionais. Ao receber as medidas socioeducativas, tanto em meio aberto quanto 

fechado, os adolescentes continuam sendo portadores de direitos e, nesse sentido, o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase, 2012) vem garantir que esses 

direitos sejam assegurados, bem como elabora e disponibiliza as normativas para o 

atendimento aos adolescentes que cumprem MSE. 

Os acontecimentos políticos do contexto atual pós-golpe de 2016, que destituiu 

por meio do impedimento a presidenta Dilma Rousseff, substituída pelo vice-presidente 

Michel Temer (2016-2018), seguida da eleição para a Presidência da República do 

candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, em 2019, acarretaram um verdadeiro 

desmonte das políticas públicas. As conquistas alcançadas a partir da promulgação da 

Constituição Federal (1988), como a participação da população nas políticas de saúde, de 

assistência social e de educação por meio dos Conselhos; o acesso a bens e serviços, à 

educação por uma camada mais ampla da população, que visava diminuir as 

desigualdades no país, correm neste atual cenário riscos muito sérios. Apesar de a 

conjuntura anterior demonstrar que ainda existiam fragilidades a serem superadas, hoje 

há uma destruição dessas políticas, não apenas as de assistência social, mas também as 

de saúde e educação. Assistimos à retirada de recursos destinados às políticas públicas, à 

imposição de novas normativas sem discussão com setores da sociedade civil e que muitas 

vezes negligenciam os Direitos Humanos; tudo isso afeta diretamente as crianças, os 

adolescentes e suas famílias, dificultando a superação da precariedade de suas vidas. Essa 
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complexa conjuntura, somada às consequências da pandemia da COVID-19 (advindas 

principalmente dos erros cometidos pelos governos em seu enfrentamento), instituiu-se 

como um grande desafio para as pessoas que dependem das políticas públicas no Brasil. 

Para melhor compreensão do processo percorrido até chegar ao ponto que 

vivemos hoje em termos das leis e políticas públicas voltadas aos adolescentes que 

cumprem MSE, construí uma linha do tempo com alguns destaques internacionais e com 

os principais marcos nacionais. 
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2.1 Do Código de Menores (1927 e 1979) ao ECA (1990): Mudanças e Permanências  

De acordo com Zanella e Lara (2015), desde 1872 havia discussões internacionais 

acerca das diferenças de tratamento dos presos adultos (maiores de idade) e das crianças 

e jovens (menores de idade). Em 1899 os Estados Unidos foi o país pioneiro na criação 

de um sistema de justiça juvenil. Esse sistema foi difundido na Europa e, no século XX, 

divulgado na América Latina. No ano de 1910 foi realizado o 8º Congresso Internacional 

das Prisões, em que foi decidido sobre a separação dos presos adultos daqueles menores 

de idade. Essas ideias influenciaram a criação do Código de Menores no Brasil, também 

conhecido como Código Mello Mattos, pois foi ele o responsável por trazer para o país 

essas discussões e também o primeiro juiz de menores da América Latina (Zanella & 

Lara, 2015). 

A principal legislação brasileira voltada para as crianças e os adolescentes antes 

da promulgação do ECA (1990), foi o Código de Menores (1927 e 1979). Em uma análise 

inicial, é possível destacar o uso do termo “menor” para designar as crianças e os 

adolescentes, “os menores de idade”. No entanto, esse discurso “do menor” ou de lógica 

“menorista” (Scisleski et al., 2017) era aplicado às crianças e aos adolescentes “em 

situação irregular”, ou seja, aos pobres, órfãos, abandonados, enfim, àqueles que viviam 

nas ruas. Esse público, assim como as suas famílias, era percebido como sem direitos, 

sem dignidade, muito relacionado à pobreza e à criminalidade, o que justificaria a tutela 

do Estado (Paula, 2015), defendida no Código de Menores, uma vez que o abandono seria 

a causa da delinquência cometida pelo “menor” (Castro, 2014). 

É importante destacar que a caracterização da criança e do adolescente como 

“menor” estava relacionada ao seu pertencimento de classe social (Zanella & Lara, 2015). 

Por esse motivo, Scisleski et al. (2017) afirmam que o Código de Menores de 1927 tinha 

o propósito de higienização da parcela da população a que se destinava essa legislação, 

ou seja, as camadas populares.  

De acordo com Castro (2014):  

[...] a partir da palavra menor que estratégias de intervenção começam a ser 
elaboradas, embora a assistência desse período fosse de cunho caritativo e 
transpassada por um sistema de atendimento corretivo, reformista e repressivo 
que se materializava em internatos, reformatórios e institutos. (p. 7). 

 



40 
 

Segundo Zanella e Lara (2015), desde a realização do 8º Congresso Internacional 

das Prisões, em 1910, havia o entendimento de que não se deveria diferenciar os 

“menores” pobres, órfãos e abandonados daqueles considerados “delinquentes, 

abandonados e maltratados, já que não era possível controlá-los e protegê-los, 

distintamente” (Zanella & Lara, 2015, p. 110). Essa ideia influenciará a noção do Código 

de Menores de 1927 de que não era necessário que a criança ou o adolescente cometesse 

algum ato ilícito para ser posto em uma instituição, afinal, era necessário controlá-lo e 

protegê-lo, sem distinção, pois todos estes “menores” viviam em situação irregular 

(Zanella & Lara, 2015). 

O Código de Menores de 1927 consolida as leis de assistência aos que foram 

abandonados ou considerados delinquentes. No capítulo IV dessa lei encontramos os 

critérios que identificam o “menor abandonado”, que seria objeto da tutela do Estado:  

 

Art. 26. Consideram-se abandonados os menores de 18 annos: 

I. que não tenham habitação certa, nem meios de subsistencia, por serem seus 
paes fallecidos, desapparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor ou 
pessoa sob cuja guarda vivam; 

II. que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de 
subsistencia, devido a indigencia, enfermidade, ausencia ou prisão dos paes. 
tutor ou pessoa encarregada de sua guarda; 

III, que tenham pae, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda 
reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres para 
com o filho ou pupillo ou protegido; 

IV, que vivam em companhia de pae, mãe, tutor ou pessoa que se entregue á 
pratica de actos contrarios á moral e aos bons costumes; 

V, que se encontrem em estado habitual de vadiagem, mendicidade ou 
libertinagem; 

VI, que frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem na 
companhia de gente viciosa ou de má vida. 

VII, que, devido á crueldade, abuso de autoridade, negligencia ou exploração 
dos paes, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam: 

a) victimas de máos tratos physicos habituaes ou castigos immoderados; 

b) privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensaveis á saude; 

c) empregados em occupações prohibidas ou manifestamente contrarias á moral 
e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a saude; 

d) excitados habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertinagem; 

 

VIII, que tenham pae, mãe ou tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda, 
condemnado por sentença irrecorrivel; 
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a) a mais de dous annos de prisão por qualquer crime; 

b) a qualquer pena como co-autor, cumplice, encobridor ou receptador de crime 
commettido por filho, pupillo ou menor sob sua guarda, ou por crime contra 
estes. (Brasil, 1927). 

 

Quanto aos pais ou tutores, o abandono é caracterizado quando: 

– são/estão mortos, desaparecidos ou desconhecidos;  

– são indigentes, enfermos, ausentes ou presos; 

– há impossibilidade ou incapacidade de cumprir os seus deveres; 

– são praticantes de atos contrários à moral e aos bons costumes. 

Para se ter uma noção do peso da moralidade e do ideal de família pautado no 

modelo de família da elite que estavam presentes nesse Código (1927), transcrevo abaixo 

a descrição das pessoas que eram consideradas inaptas para receber as crianças “entregues 

à criação”; no artigo 9, tem-se “a) em alguma casa cujo numero de habitantes fôr 

excessivo, ou que fôr perigosa ou anti-hygienica; b) por alguem que, por negligencia, 

ignorancia, embriaguez, immoralidade, máo procedimento ou outra causa semelhante, fôr 

incapaz de ser encarregado da creanca.”. 

Assim, constata-se que o abandono “do menor” era considerado de 

responsabilidade única da família, que era culpabilizada por não se enquadrar nos padrões 

ideais de moralidade impostos na época, fosse pelo número de moradores ou higiene da 

casa, fosse por não apresentar o que eram considerados “bons costumes”. 

Já quanto aos “menores vadios”, ou seja, aqueles que vagavam pelas ruas, o 

Código de Menores, em seu artigo 28, deixava explícito que a culpa dessa situação recaía 

exclusivamente sobre eles mesmos, pois, mesmo quando moravam com os pais ou 

tutores, eram considerados desobedientes e se negavam a ser instruídos e a exercer 

trabalho sério ou, “tendo deixado sem causa legitima o domicilio do pae, mãe ou tutor ou 

guarda”, vagavam pelas ruas, tinham uma vida irregular ou possuíam ocupação imoral e 

proibida (Brasil, 1927). 

Em ambos os casos, tanto na culpabilização da família quanto do “menor”, 

verifica-se uma individualização da responsabilidade e mesmo a criminalização, tanto dos 

adultos responsáveis quanto das próprias crianças e adolescentes, os “menores”.  Já o 
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ECA (1990), especialmente no artigo 4º, determina que o dever da efetivação dos direitos 

das crianças e dos adolescentes é posto como uma corresponsabilidade da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público.  

Nos quadros abaixo, apresento comparações entre o disposto no Código de 

Menores (1927) e no ECA (1990):  

 

QUADRO 1 – Comparação das medidas aplicáveis aos “menores abandonados” (Código de Menores) e 
as medidas de proteção dos direitos de crianças e adolescentes (ECA) 

 

Código de Menores (1927) ECA (1990) 

Capitulo VI – “Das medidas applicaveis 

aos menores abandonados” 

Título II – “Das Medidas de Proteção” 

Capítulo I – Disposições Gerais 

Art. 55. A autoridade, a quem incumbir a 

assistência e protecção aos menores, 

ordenará a apprehensão daquelles de que 

houver noticia, ou lhe forem presentes, 

como abandonados os depositará em logar 

conveniente, o providenciará sobre sua 

guarda, educação e vigilância, podendo, 

conforme, a idade, instrucção, profissão, 

saúde, abandono ou perversão do menor e 

a situação social, moral e econômica dos 

paes ou tutor, ou pessoa encarregada de 

sua guarda, adoptar uma das seguintes 

decisões. 

Art. 98. As medidas de proteção à criança 

e ao adolescente são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos nesta Lei 

forem ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou 

do Estado; 

II – por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável; 

III – em razão de sua conduta. 

Art. 101. Verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre 

outras, as seguintes medidas: 

a) entregá-lo aos paes ou tutor ou pessoa 

encarregada de sua guarda, sem condição 

alguma ou sob as condições que julgar 

uteis à saúde, segurança e moralidade do 

menor; 

I – encaminhamento aos pais ou 

responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

b) entregá-lo a pessoa idônea, ou interná-

lo em hospital, asylo, instituto de 

VII acolhimento institucional; 
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educação, officina escola de preservação 

ou de reforma; 

c) ordenar as medidas convenientes aos 

que necessitem de tratamento especial, por 

soffrerem de qualquer doença physica ou 

mental; 

V – requisição de tratamento médico, 

psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

d) decretar a suspensão ou a perda do 

pátrio poder ou a destituição da tutela; [...] 

VIII –- inclusão em programa de 

acolhimento familiar; IX – colocação em 

família substituta. 

Quadro de autoria da pesquisadora 

 
QUADRO 2 – Comparação do tratamento dispensado aos menores delinquentes (Códigos de Menores) e 

a aplicação das medidas socioeducativas aos adolescentes que cometeram atos infracionais (ECA) 
 

Código de Menores (1927) ECA (1990) 

Capítulo VII – “Dos menores 

delinquentes” 

Capítulo IV – “Das Medidas 

Socioeducativas” 

Art. 68 § 4º São responsáveis, pela 

reparação civil do danno causado pelo 

menor os paes ou a pessoa a quem 

incumba legalmente a sua vigilância, 

salvo si provarem que não houve da sua 

parte culpa ou negligencia. (Cod. Civ., 

arts. 1.521e 1.623.) 

Art. 116 – Em se tratando de ato 

infracional com reflexos patrimoniais, a 

autoridade poderá determinar, se for o 

caso, que o adolescente restitua a coisa, 

promova o ressarcimento do dano, ou, por 

outra forma, compense o prejuízo da 

vítima. 

Art. 69 § 2º – Si o menor não for 

abandonado, nem pervertido, nem estiver 

em perigo de o ser, nem precisar do 

tratamento especial, a autoridade o 

recolherá a uma escola de reforma pelo 

prazo de um a cinco annos. 

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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§ 1 O prazo de internação na hipótese do 

inciso III deste artigo não poderá ser 

superior a 3 (três) meses, devendo ser 

decretada judicialmente após o devido 

processo legal 

Quadro de autoria da pesquisadora 

 

QUADRO 3 – Comparação entre liberdade vigiada (Código de Menores) e a medida socioeducativa de 
liberdade assistida (ECA) 

 

Código de Menores (1927) Eca (1990) 

Capitulo VIII “Da liberdade vigiada” Capítulo IV “Das Medidas 

Socioeducativas” 

Art. 92 – A liberdade vigiada, consiste em 

ficar o menor na companhia e sob a 

responsabilidade dos paes, tutor ou 

guarda, ou aos cuidados de um patronato, 

e sob a vigilância do juiz, de accôrdo com 

os preceitos seguintes. 

Art. 118 – A liberdade assistida será 

adotada sempre que se afigurar a medida 

mais adequada para o fim de acompanhar, 

auxiliar e orientar o adolescente. 

1. A vigilância sobre os menores será 

executada pela pessoa e sob a forma 

determinada pelo respectivo juiz. 

§ 1º A autoridade designará pessoa 

capacitada para acompanhar o caso, a qual 

poderá ser recomendada por entidade ou 

programa de atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo 

prazo mínimo de seis meses, podendo a 

qualquer tempo ser prorrogada, revogada 

ou substituída por outra medida, ouvido o 

orientador, o Ministério Público e o 

defensor. 

2.  O juiz póde impor aos menores as 

regras de procedimento e aos seus 

responsáveis as condições, que achar 

convenientes. 

Art. 119 – Incumbe ao orientador, com o 

apoio e a supervisão da autoridade 

competente, a realização dos seguintes 

encargos, entre outros:  
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I – promover socialmente o adolescente e 

sua família, fornecendo-lhes orientação e 

inserindo-os, se necessário, em programa 

oficial ou comunitário de auxílio e 

assistência social; 

II – supervisionar a frequência e o 

aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III – diligenciar no sentido da 

profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho; 

IV – apresentar relatório do caso. 

Quadro de autoria da pesquisadora 

 

 Sobre a comparação entre a liberdade vigiada do Código de Menores (1927) e a 

medida socioeducativa de liberdade assistida do ECA (1990):  

 

Enquanto a liberdade vigiada era estabelecida basicamente como instrumento 
para controle de comportamento em consequência do ato infracional praticado, 
a liberdade assistida, nos parâmetros da doutrina de proteção integral, deve estar 
voltada para os saudáveis vínculos a serem mantidos ou estabelecidos entre o 
adolescente e seu grupo doméstico e comunitário. (Brito, 2007, p. 135). 

 

Na segunda versão do Código de Menores, de 1979, há uma mudança do 

“público” a que essa Lei se destina: se na publicação de 1927 são “menores abandonados 

ou delinquentes”, na de 1979 “dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores: 

I – até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular; II – entre dezoito 

e vinte e um anos, nos casos expressos em lei.” (artigo 1º; grifo meu). Lemos também no 

1º artigo: “Parágrafo único – As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor 

de dezoito anos, independentemente de sua situação”.  

De acordo com o Código de Menores de 1979, a “situação irregular” pode ser 

caracterizada nas seguintes situações: quando “o menor” é “privado de condições 

essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória”; é “vítima de maus tratos ou 
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castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável”; está “em perigo moral”; é 

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

responsável”; tem “desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 

comunitária” e/ou é “autor de infração penal”. 

Assim, apesar da modificação dos termos utilizados, a tônica do Código de 1979 

mantém-se a mesma da versão de 1927: a culpabilização da família e do “menor”. Nesse 

ponto, é importante destacar o quanto a família pobre é desqualificada. Por exemplo, o 

artigo 4º da publicação de 1979 afirma que essa lei será aplicada considerando-se (entre 

outras condições): “II – o contexto socioeconômico e cultural em que se encontrem o 

menor e seus pais ou responsável”.  

Para Scisleski et al. (2017), sobre o Código de Menores de 1979: 

Foi perpetuada, nessa lei, a mesma visão menorista da que estava anteriormente 
em vigor, pois atribuía aos jovens os mesmos conceitos, medidas e tratamento 
que eram dados aos adultos presos, apesar da intenção mostrada no início da lei 
de se realizar medidas que promovessem a reintegração desses indivíduos na 
sociedade e na família. (pp. 13-14). 

 

Nesse sentido, observa-se que, no Código de Menores (1979), não havia uma 

preocupação de proteção ou de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, ao 

seguir um modelo higienista que criminalizava a pobreza (Moreira, Guerra, Oliveira, 

Souza & Soares, 2015). 

Já o ECA (1990) dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e, de 

acordo com Moreira (2018), é reconhecido como uma lei avançada e moderna. Ainda de 

acordo com essa autora, esse Estatuto foi resultado de uma mobilização conjunta do 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e da Pastoral do Menor, 

com o apoio de entidades internacionais que lutavam pelos direitos humanos. 

A promulgação desse Estatuto está em concordância com as seguintes normativas 

internacionais, dentre outras: Declaração de Direitos Humanos (1948), Regras Mínimas 

das Nações Unidas para a Administração da Justiça e da Infância e da Juventude (Regras 

de Beijing –1985), Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989) (CFP, 2012). 

O ECA dá prosseguimento a alguns avanços trazidos inicialmente pela 

Constituição Federal (1988). Os mais importantes deles são os entendimentos de que as 

crianças e os adolescentes são pessoas em desenvolvimento, são sujeitos de direitos, 
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devem ter prioridade absoluta para o Estado e a responsabilidade para garantir tais direitos 

deve ser dividida entre família, comunidade, sociedade em geral e poder público. 

É importante destacar a construção histórica que sustenta o conceito da criança e 

adolescente como pessoa em desenvolvimento (Moreira et al., 2015, p. 288) e esse é um 

dos pontos que diferencia o ECA do Código de Menores. Ao se comparar essas duas 

legislações, constata-se um avanço enorme, principalmente quanto ao respeito à 

dignidade das crianças e dos adolescentes (e, consequentemente, de suas famílias), 

especialmente em relação ao aspecto socioeconômico. O parágrafo único do artigo 3º do 

ECA, por exemplo, traz:  

 

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, 
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou 
cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia 
ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em 
que vivem. (grifos meus). 

 

Diferentemente do Código de Menores, que previa o atendimento às famílias 

baseado no assistencialismo “favorecendo atitudes de passividade pela pessoa atendida” 

o ECA aponta uma nova direção: “para o viés participativo, colaborando-se com a busca 

de formas de organização e desenvolvimento daquela comunidade” (Brito, 2007, p. 136). 

Apesar de haver o reconhecimento da família como uma instância primária de proteção 

social, as contradições permanecem no ECA e nos ordenamentos das políticas públicas, 

pois, ainda que as normativas não explicitem um modelo de família, no imaginário social 

permanece o modelo da família nuclear, conjugal e heteronormativa. Comumente, a 

família ainda é culpabilizada pelos “problemas” que enfrenta com as crianças ou 

adolescentes, sejam eles de ordem econômica ou educacional.  

Em relação ao adolescente que comete ato infracional é importante destacar que 

há vários avanços entre o Código de Menores (1927 e 1979) e o ECA (1990). Enquanto 

o primeiro é exclusivamente punitivo, o segundo tenta introduzir a ideia de 

socioeducação, apesar de se perceber, na prática, que ainda prevalece um cunho mais 

sancionatório das medidas socioeducativas. 
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As medidas socioeducativas compreendem aspectos educacionais e punitivos e 

objetivam “possibilitar aos adolescentes atividades que lhes permitam repensar a vida e 

criar um novo projeto com autonomia e singularidade.” (CFP, 2012, p. 20). Ou seja, há 

“uma concepção socioeducativa que alia a responsabilização pelo ato ao seu caráter 

eminentemente pedagógico” (CFP, 2012 p. 29). 

Para Rizzini, Sposati e Oliveira (2019), essa proposta pedagógica das MSEs nega 

o caráter unicamente punitivo e possibilita uma “segunda chance” para os adolescentes 

que cometeram ato infracional (p. 43). Apesar disso, essas autoras acreditam que no ECA 

há ainda certa criminalização desses adolescentes e que prevalece seu caráter punitivo. 

A esse respeito, Moreira e Costa (2016) realizaram uma análise considerando que, 

quando uma criança comete um ato julgado infracional, de acordo com o ECA, é a ela 

assegurada uma (ou mais) medida(s) protetiva(s). Quando esse mesmo ato é cometido por 

um adolescente, pode(m) ser assegurada(s) medida(s) protetiva(s) e/ou medida(s) 

socioeducativa(s).  Ainda de acordo com essas autoras, as medidas socioeducativas, “[...] 

embora tenham como função declarada a proteção dos adolescentes – e, em última 

análise, da adolescência –, terminam por se situar num espaço límbico entre a 

responsabilização educativa e a mera penalização (punição).” (Moreira & Costa, 2016, p. 

51; grifo das autoras). 

Essas autoras prosseguem e afirmam que, na prática, as MSEs resumem-se em 

“pura penalização”, o que faz com que haja um esvaziamento de seu “conteúdo e prática 

educativa” (Moreira & Costa, 2016, p. 51). Ainda para elas, a constatação de uma 

diferença entre o previsto pelo ECA (1990) e sua prática aproxima essa lei do Código de 

Menores (1927 e 1979). 

Apesar dos apontamentos que destacam certa continuidade em alguns aspectos do 

Código de Menores no texto do ECA, não se pode negar que houve rupturas importantes: 

“Ao operar com nossos dispositivos socioeducativos, em contraposição aos antigos, 

retributivos; unidade de internação em lugar da prisão; medida em lugar de pena, o ECA 

visou, em sua origem, reintegrar o jovem sob o manto de um novo discurso” (Moreira, et 

al., 2015, p. 296). 

Não obstante todos os avanços garantidos pelo ECA (1990), legislação baseada 

na Doutrina de Proteção Integral da criança e do adolescente, entendidos como sujeitos 

de direito – parcela significativa da população ainda defende a Doutrina da Situação 
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Irregular, em que o sujeito deveria estar assujeitado à tutela estatal (CFP, 2012). Sobre 

esse resquício do Código de Menores na sociedade brasileira, Rodrigues e Almeida 

(2015) afirmam: 

 

Nesse contexto, é comum observar a continuidade de antigas percepções sobre 
a “menoridade criminosa”, entre elas as noções de menor, de situação irregular, 
de monstruosidade e irrecuperabilidade, que por sua vez proporcionam a 
reivindicação de diferentes modos de controle da conduta, entre eles a 
segregação, o uso de repressão policial ou mesmo intervenções no campo da 
saúde. (p. 253). 

 

  

 Apesar da intenção, há um verdadeiro hiato entre a proposta da proteção integral 

de modo universal para crianças e adolescentes e o que se dá na prática cotidiana. Essa 

afirmação pôde ser comprovada durante a pandemia da COVID-19, que está 

escancarando a desigualdade ao acesso escolar, quando estudantes das escolas públicas 

não têm acesso às ferramentas digitais para o ensino remoto, quando os jovens que farão 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) revelam que as condições de preparação 

para a prova estão longe de ser iguais para todos. Quando se trata das MSEs veremos que 

elas atingem adolescentes em sua maioria negros e pobres, embora saibamos que 

adolescentes das classes média e média alta também cometem atos infracionais, mas 

raramente recebem medidas socioeducativas 

 Diante do exposto, apesar das contradições entre o texto legal do ECA e a prática 

cotidiana, bem como da permanência de lógicas assistencialistas e punitivistas, podemos 

enumerar diferenças fundamentais do ECA em relação ao código de Menores: 1º) o ECA 

traz a noção da universalidade dos direitos de crianças e adolescentes, enquanto o Código 

de Menores dizia de “menores em situação irregular”; 2º)  a retirada do termo “menor”, 

desqualificante, para afirmar a noção de sujeitos de direitos, ao mesmo tempo que pessoas 

em condição especial de desenvolvimento e, finalmente, a noção de que crianças e 

adolescentes têm prioridade absoluta no Estado brasileiro, na defesa e garantia de seus 

direitos fundamentais. Esse é um dever do Estado e não de um governo, ou seja, a política 

pública de defesa de direitos não pode depender da boa vontade dos governantes que se 

alteram a cada mandato. 
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2.2 Constituição Federal (1988) 

 

A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco na redemocratização do 

país, que demonstra o retorno ao Estado de direito após o período de ditadura civil-militar. 

Castro (2014) afirma que  

No seio da repressão ditatorial, ao final dos anos 1970, a sociedade civil se 
organiza para reivindicar direitos. É nesse contexto que surgem movimentos de 
luta pelos direitos da criança e do adolescente, os quais desenvolviam ações que 
respeitassem os meninos e meninas, valorizasse suas potencialidades e os 
compreendesse como sujeitos participantes do processo histórico. Os problemas 
e violência no atendimento realizado por instituições oficiais voltadas à infância 
e juventude eram denunciados e algumas produções acadêmicas relatavam a 
falência do sistema de internato. (p. 8). 

 

Nesse mesmo sentido, de acordo com Rodrigues e Almeida (2015), no final da 

década de 1980 foram criados movimentos que objetivavam defender os direitos das 

crianças e dos adolescentes e que denunciavam as situações de repressão que eles 

vivenciavam. 

Para Scisleski et al. (2017)  

 

[...] é nítido que essa mudança de paradigmas tenha provocado altas 
expectativas no tocante à garantia dos direitos e da dignidade da criança e do 
adolescente como pessoas, sujeitos de direito, fazendo dessas rupturas teóricas 
uma promessa de mudança das ações direcionadas a essas populações. (p. 15) 

 

A Carta Magna de 1988 destina um capítulo à família, à criança, ao adolescente e 

ao idoso, sendo os artigos 227 a 229 voltados às crianças e aos adolescentes. Nesse 

capítulo está a semente do que, dois anos depois, seria o ECA (1990). De acordo com o 

Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2016), o Brasil antecipou-se a uma tendência 

internacional e, na Constituição de 1988, em seu artigo 227, priorizou de maneira absoluta 

as crianças e os adolescentes: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Brasil, 1988). 
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A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 228, assegura a inimputabilidade 

penal das pessoas menores de 18 anos de idade e, em relação especificamente aos 

adolescentes autores de atos infracionais, entre os incisos do artigo 227, dois tratam dos 

aspectos da proteção especial: “IV – garantia de pleno e formal conhecimento da 

atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 

profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica”, e o inciso  “V – 

obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da 

liberdade.”  

Para Rizzini, Sposati e Oliveira (2019), a Constituição Federal de 1988, elaborada 

e promulgada no contexto da redemocratização do Brasil, após 21 anos de ditadura civil-

militar, pode ser apontada como um dos fatores “que possibilitaram a mudança de 

paradigma do enfoque menorista da ‘situação irregular’ para a concepção de ‘proteção 

integral’ da criança e do adolescente, entendidos como ‘sujeitos de direitos’.” (p. 35).   

Para a efetivação da proteção integral das crianças e dos adolescentes, 

independentemente de seus pertencimentos socioeconômicos e de raça-cor, a aplicação 

do dispostos nas legislações voltadas a esse público necessita de políticas públicas de 

assistência social potentes e conectadas com as demais políticas públicas de saúde, 

educação, cultura, entre outras (Moreira et al., 2015) “voltadas para promoção e 

manutenção dos direitos essenciais das crianças e adolescentes brasileiros” (Monte & 

Barbosa, 2011, p. 126). 

 

2.3 Sistema Único de Assistência Social (2011) 

Antes da Constituição de 1988, as ações do que hoje denominamos de assistência 

social eram realizadas por instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, como uma 

forma de caridade e/ou favor. Não havia planejamento nem avaliação de suas atividades, 

seu funcionamento era desarticulado, ineficiente e marcadamente clientelista (Palotti & 

Costa, 2011). Suas ações também ocorriam de maneira assistemática, com caráter 

focalizado e traços conservadores, além de serem operadas por sujeitos institucionais 

desarticulados, com programas sociais estruturados na lógica da concessão e da dádiva 

(Carvalho, 2008). 
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Após essa Constituição, a assistência social passa a ser considerada um direito de 

cidadania e elemento fundamental na luta pela realização dos objetivos de justiça e 

igualdade. Segundo Silva (2015) “a assistência apresenta-se como mecanismo central de 

integração social, compensatória das contradições e desigualdades, sobretudo pela 

transferência condicionada de renda” (p. 42) e a Constituição passou a ser um marco para 

os cidadãos brasileiros, pois “estabeleceu um novo formato para a assistência social, 

delimitando-a como um campo autônomo no interior das políticas de seguridade social” 

(Palotti & Costa, 2011, p. 214). 

De acordo com Silva (2015), dentre as políticas de seguridade social garantidas 

pela Constituição de 1988, a assistência social foi a última a ser regulamentada. A política 

pública de assistência social responde ainda hoje a grandes desafios decorrentes da sua 

história, dentre eles, manter sua condição “pública, sistemática, regulamentada e (que) 

supere sua histórica condição de ação privada, seja pela filantropia ou pela benemerência” 

(p. 42).   

Cinco anos após a promulgação da Constituição, ou seja, em 1993, foi publicada 

a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que dispõe sobre a organização da 

Assistência Social e dá outras providências. Baseada na Constituição Federal (1998), lê-

se no 1º artigo da LOAS: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

 

Em 2004, foi publicada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), na qual 

estão descritos os níveis de proteção da assistência social: básica e especial. De acordo 

com esse documento, a Proteção Social Básica tem como objetivos: prevenir situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecer os 

vínculos familiares e comunitários. Tem como unidade pública o Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), que atua com famílias e indivíduos em seu contexto 

comunitário, visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário. 

Ainda de acordo com a PNAS (2004), a proteção social especial tem como 

público: famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, utilização de 
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substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 

situação de trabalho infantil, entre outras.  

Por serem mais complexos, os serviços de proteção especial dividem-se em média 

e alta complexidade. Os atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, 

mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, encontram-se na média 

complexidade (caso das medidas socioeducativas em meio aberto: liberdade assistida e 

prestação de serviços à comunidade). Já os serviços de alta complexidade garantem 

proteção integral, como moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para 

famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, 

necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário (situação das medidas 

socioeducativas restritivas e privativas de liberdade: semiliberdade, internação provisória 

e sentenciada). 

Apesar de a PNAS (2004) descrever que os serviços de proteção especial têm 

conexão com o sistema de garantia de direitos, exigindo uma gestão compartilhada com 

o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos de justiça,  Rizzini, Sposati e 

Oliveira (2019) defendem que: “O SUAS como sistema protetivo não tem como 

propósito, ou responsabilidade, dar cumprimento a dispositivos judiciais, mas, sim, 

desencadear proteção social sob novas referências e perspectivas face às desproteções 

sociais vivenciadas [...]” (p. 81). 

Muito se tem discutido a respeito da judicialização da política pública de 

assistência social, especialmente de média complexidade. De acordo com Silva (2015), 

essa tendência pode ser percebida pela não realização dos direitos garantidos e a 

necessidade de recorrer ao judiciário para preservá-los. Como consequência, existe uma 

submissão da assistência social ao campo jurídico, submetendo-a à lógica jurídica em 

detrimento do assegurado no SUAS.   

Em 2009 foi publicada a Resolução n. 109 do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS): a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que buscou 

padronizar os serviços de proteção social básica e especial em todo o país, ao estabelecer 

seus conteúdos essenciais, como o público a ser atendido, o propósito de cada um deles e 

os resultados esperados para a garantia dos direitos socioassistenciais.  

Após a aprovação dessa Resolução, as medidas socioeducativas em meio aberto –

que eram geralmente executadas pelo campo da justiça – passaram a ter a sua gestão 
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municipalizada. Isso fez com que houvesse novo debate sobre a relação da justiça com a 

assistência social. De acordo com Rizzini et al. (20198) há o “traslado da gestão” da MSE 

em meio aberto: “do campo da justiça (homogêneo, vertical e formal), para o da política 

pública/assistência social (socioprotetivo/socioeducativo local, horizontal e articulador 

de múltiplas e diversas forças informais” (p. 58). 

Mesmo após essa mudança de gestão, alguns conflitos permaneceram. Quando eu 

era analista das MSEs, a equipe vivenciou algumas divergências com o poder judiciário: 

por exemplo, o caso do juiz que, ao proferir a sentença em que determinava qual a medida 

o adolescente deveria cumprir, também indicava de que forma ela deveria ser executada. 

Além disso, percebia-se a existência de tensões com o Setor de Atendimento aos 

Adolescentes em Situação Especial (SAASE), que deveria acompanhar a execução das 

MSEs em meio aberto, mas que, muitas vezes, a criação de uma conexão entre as técnicas 

da PBH com as do SAASE encontrava dificuldades.  

Ainda para Rizzini et al. (2019) a relação entre a assistência social e a justiça, essa 

reconhecida como um campo punitivo, desloca da Assistência seu viés protetivo, uma vez 

que essa política pública passa a executar uma “sanção judicializada, que não incorpora 

claramente os elementos protetivos do adolescente” (p. 76). Essa constatação é 

preocupante quando “Considera-se que o adolescente na condição de um ser em 

desenvolvimento, a quem é atribuído um ato infracional, vivencia uma situação de risco, 

não raro de violência, mas sempre de desproteção social” (Rizzini et al., 2019, p. 76). 

Nesse sentido, diante da constatação da desproteção social vivenciada por esses 

adolescentes, a inserção da execução das MSEs nas políticas públicas de assistência social 

é justificada. 

Após todo esse caminho percorrido pelas políticas públicas de assistência social, 

iniciado com a Constituição Federal (1988), é criado, em 2011, o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS, Lei n. 12.435), que altera a Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 

1993 (LOAS) e dispõe sobre a organização da Assistência Social. A criação do SUAS foi 

deliberada na IV Conferência Nacional de Assistência Social, ocorrida no ano de 2003, 

que contou com a participação de diversas instituições e trabalhadoras da assistência e 

teve como modelo o Sistema Único de Saúde (SUS) (Palotti & Costa, 2011). É importante 

ressaltar que a Lei do SUAS é de 2011, mas sua instituição é de 2005.  
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O SUAS (2011) afirma os eixos estruturantes da assistência social já apontados 

nos documentos anteriores, principalmente quanto à matricialidade sociofamiliar, a 

territorialização, o controle social e a participação da população. 

Em se tratando especificamente dos adolescentes que cumprem MSE, 

principalmente às de meio aberto: 

 

[...] entende-se que a passagem de um adolescente e sua família por um serviço 
de medida socioeducativa, desde que no âmbito do SUAS, deve resultar em 
ampliação de acesso às atenções prestadas por serviços, programas e projetos, 
nos seus territórios de vida cotidiana. Nesse caso, a MSE-MA fortalece as 
seguranças sociais que ampliam suas condições de proteção social. Entende-se, 
ainda, que o ingresso no SUAS, do Serviço de MSE-MA, ao reforçar a proteção 
social, exige que seu usuário seja incluído em toda a horizontalidade da oferta 
do SUAS em proteção social especial e básica, a começar da inscrição no 
Cadastro Único (CADÚnico). (Rizzini et al., 2019, p. 62). 

  

2.4 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (2012) 

Vinte e dois anos após a publicação do ECA, em 18 de janeiro de 2012, foi 

instituído o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), que regulamenta 

a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratica ato 

infracional, sob a forma da Lei n. 12.594.  

De acordo com Rizzini, Sposati e Oliveira (2019), o Sinase é resultado de um 

movimento que durou dez anos e contou com a participação de diversas pessoas 

representantes de entidades da sociedade civil (como a Pastoral da Criança e o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, entre outras) e dos equipamentos de políticas 

públicas de assistência envolvidas na garantia do direito das crianças e dos adolescentes. 

Ainda de acordo com essas autoras, esse processo foi a resposta à pressão para a redução 

da maioridade penal realizada por alguns setores da sociedade civil e política10.  

É importante ressaltar que, no ano de 2004, foi aprovada a proposta do Sinase pelo 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) (Rizzini et 

al., 2019). Dois anos depois, houve a publicação de uma diretriz normativa nacional 

 
10 Segundo notícia veiculada no jornal do Senado, desde 1993 tramitam propostas de redução da maioridade 
no Congresso Federal (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/27/reducao-da-maioridade-
penal-gera-controversias-em-debate-na-ccj). 
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(Resolução 113 de 2006/Conanda) e, apenas em 2012, aconteceu a publicação da lei do 

Sinase (Santos, 2018). 

No ECA encontra-se uma breve descrição das medidas socioeducativas; já no 

Sinase, como o próprio nome diz, há o desenvolvimento do que é o Sistema Nacional 

Socioeducativo. Nesse Sistema estão descritas as competências da União, do Estado e dos 

municípios quanto ao atendimento socioeducativo, além da explicação dos programas de 

meio aberto e de privação de liberdade, bem como a exposição da avaliação e 

acompanhamento da gestão do atendimento.  

Nessa lei estão descritos também a responsabilidade dos gestores, operadores e 

entidades de atendimento socioeducativo, o financiamento e a execução das medidas 

socioeducativas, os direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medida 

socioeducativa, além de estar assegurada a atenção integral à sua saúde. Essa legislação 

prevê igualmente a regulação de visitas a adolescente em cumprimento de medida de 

internação e dos regimes disciplinares e, finalmente, as disposições sobre a capacitação 

dos adolescentes para o trabalho.  

O Sinase configura-se como um subsistema dentro do Sistema de Garantia de 

Direitos, que articula e integra os vários sistemas:  

– Sistema de Justiça: responsável pela apuração do ato infracional, a aplicação da medida 

socioeducativa e o acompanhamento de seu cumprimento pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública e pelo Poder Judiciário. 

– SUAS: responsável pela oferta de várias ações socioassistenciais, até a execução do 

cumprimento de medida socioeducativa em liberdade assistida ou prestação de serviço à 

comunidade. 

– SUS: responsável pela integração dos serviços para atendimento das demandas de 

saúde. 

– Sistema de Educação: responsável pela matrícula e acompanhamento da frequência do 

adolescente na rede de ensino, independentemente de qual modalidade.  

– Sistema de Segurança Pública: responsável pelo atendimento do adolescente desde o 

cometimento do ato infracional até a execução da MSE em meio fechado (CFP, 2012). 
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De acordo com Aguinsky, Avila, Duarte, Ferreira, Fraga e Silva (2018), o Sinase 

contribui “para a defesa e garantia de direitos humanos dos adolescentes e a 

materialização das políticas públicas e sociais destinadas a estes sujeitos, mediante a 

articulação e intersetorialidade de tais políticas [...]” (sp). Nesse sentido, o Sinase (2012) 

indica a importância da articulação entre as ações nas áreas de educação, saúde, 

assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte para os adolescentes que 

cumprem MSEs.  

Apesar da integração entre políticas públicas disposta no Sinase (2012), o que 

encontrei na prática como técnica das MSEs foi diferente: com frequência, os 

adolescentes que eu acompanhava eram rotulados de “os meninos das medidas” e muitas 

analistas de outras políticas, principalmente da saúde e da educação, agiam como se o 

acompanhamento desses adolescentes fosse responsabilidade exclusiva do serviço de 

medidas socioeducativas, mesmo quando se tratava de questões relacionadas à 

escolarização e saúde, por exemplo, problemas de comportamento na escola e não adesão 

a tratamento médico.  

Recordo-me de uma reunião tensa entre as equipes das MSEs e de educação da 

PBH. Em determinado momento, uma técnica da educação questionou, em um tom 

desrespeitoso, quais eram as ações que as MSEs realizavam para manter “seus” 

adolescentes na escola. Ao responder, uma analista da liberdade assistida voltou a mesma 

pergunta para a educação: Quais ações a escola fazia para manter os seus alunos-

adolescentes? As duas situações relatadas ilustram que muitas vezes a proposta do Sinase 

não é a vivenciada no cotidiano das políticas públicas e denunciam como a conexão entre 

os sistemas é fraca. 

De acordo com o Sinase (2012), as medidas socioeducativas têm como objetivos, 

entre outros, a responsabilização do adolescente, sua integração social e a garantia de seus 

direitos. Quanto à responsabilização cabe uma reflexão crítica, pois o ECA indica que as 

políticas devem garantir às famílias as condições, materiais e simbólicas, para que ela 

possa exercer suas funções de cuidado, proteção, provimento. Também o Estado é (ou 

deveria ser) responsável pelo atendimento dos adolescentes, considerados prioridade 

absoluta, do ponto de vista legal, o que inclui a educação pública, a rede de saúde, a 

cultura, o lazer. Desse modo, a responsabilidade individualizada do adolescente e/ou de 

sua família, como proposto no Sinase (2012), não leva em conta as possíveis falhas das 

políticas públicas e desconsidera como a ausência do Estado dá margem para a inclusão 
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desses adolescentes nas organizações criminosas. Nesse ponto, percebe-se a permanência 

de um princípio do Código de Menores (1927 e 1979), como exposto a seguir: 

 

As medidas socioeducativas apresentam-se, nesse sentido, envoltas por questões 
relacionadas ao controle sociopenal, que evoca práticas voltadas à 
criminalização da pobreza e à judicialização da questão social (práticas estas que 
orientavam os antigos Códigos de Menores), desconsiderando-se, desta forma, a 
produção e reprodução da vida social, ou seja, a totalidade social. Tais medidas, 
nesta perspectiva, apresentam-se sob o espectro de práticas punitivas, de 
natureza sancionatória e retributiva, em detrimento de elementos educativos e 
pedagógicos, sendo desqualificadas e esvaziadas de seu sentido e significado. 
(Aguinsky et al., 2018, sp). 

 

Em relação à integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 

individuais e sociais (Sinase, 2012), é importante considerar a dialética da 

inclusão/exclusão: o adolescente que cumpre medida socioeducativa, encontra-se, muitas 

vezes, excluído das políticas públicas de educação, de saúde, de cultura. A partir do 

momento em que comete um ato infracional e passa a cumprir MSE, ele está incluído na 

política de assistência social, o que faz com que passe a ter acesso às outras políticas. 

Rizzini et al. (2019) afirmam que o cumprimento da MSE, especialmente as de meio 

aberto, pode ser compreendido como uma forma de passaporte para a inserção nas outras 

políticas públicas.  

Na minha experiência como analista de políticas públicas da PBH, ao iniciar o 

acompanhamento de um adolescente no cumprimento da medida, as primeiras 

providências a serem tomadas eram, geralmente, a matrícula escolar e a marcação de 

consulta médica, porque eles não estavam inseridos nas políticas públicas de educação e 

saúde. Em ambos os casos, minha atitude tinha como objetivo restaurar um direito que 

foi negado aos adolescentes, seja por terem sido expulsos da escola, seja por não saberem 

que poderiam acessar as políticas públicas de saúde gratuitamente. 

Recordo-me de dois casos que exemplificam bem a dialética da inclusão/exclusão 

presente na vida dos adolescentes que cumprem MSE. O primeiro deles é de uma seleção 

para jovem aprendiz em que o cumprimento da medida socioeducativa e o recebimento 

de benefício de transferência de renda eram pontuados positivamente, ou seja, os 

adolescentes que cumpriam a medida de liberdade assistida, por exemplo, e recebiam 
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bolsa família, tinham prioridade sobre os outros que não estavam inseridos nas políticas 

de assistência social. 

A dialética da exclusão/inclusão foi também presentificada na situação vivida por 

Estêvão, um adolescente que eu acompanhava na medida de Liberdade Assistida que, 

após o cometimento de novo ato infracional, foi apreendido e encaminhado ao Centro de 

Internação Provisória (CEIP). Como eu acompanhava esse adolescente, fui visitá-lo nessa 

instituição e, nesse encontro, perguntei-lhe se ele estava bem e me respondeu que estava 

muito bem, que ali era um bom lugar, pois eles tinham sabonete “até” para fazer 

“bichinhos” no curso de artesanato e na casa dele não havia sabonete nem para tomar 

banho. Contou-me que já tinha feito duas esculturas de “bichinhos”, uma para presentear 

a mãe e outra para a avó, e que entregaria a elas quando fossem visitá-lo. Esse relato 

mostra que contraditoriamente a exclusão leva à inclusão, ou seja, ao acesso a bens 

materiais e simbólicos.  

Diante do exposto, após a análise das legislações e normativas desde o Código de 

Menores até o Sinase, bem como dos princípios das políticas públicas de assistência social 

voltadas aos adolescentes autores de atos infracionais, percebe-se que, apesar dos 

esforços e dos grandes avanços, ainda há um resquício de culpabilização e 

responsabilização individualizadas do adolescente e/ou de sua família. As famílias muitas 

vezes são vistas como incompetentes por não terem sabido educar seus filhos de maneira 

adequada, são também culpabilizadas pela pobreza, pela baixa escolarização e pelo 

desemprego de seus membros.  

 

2.5 Medidas Socioeducativas: a experiência de Belo Horizonte (MG) 

Ao realizar uma pesquisa que teve como objetivo conhecer os fundamentos 

históricos e o (então) atual contexto da medida socioeducativa de liberdade assistida, 

Ortegal (2011) afirmou que o processo histórico que originou essa medida é pouco 

conhecido, devido à escassez de pesquisas sobre o tema. 

A falta de estudos sobre o início da liberdade assistida em âmbito nacional 

também foi constatada na realidade da implementação das MSEs de Belo Horizonte: 

foram encontradas poucas pesquisas acadêmicas e dados oficiais sobre esse cenário. 

Assim, as informações apresentadas neste tópico têm algumas lacunas que não puderam 
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ser sanadas devido ao isolamento decorrente da pandemia do COVID-19, o que 

impossibilitou o contato com as instituições envolvidas nesse processo, bem como visitas 

a campo e entrevistas com a equipe técnica. 

Belo Horizonte é uma cidade pioneira em várias ações voltadas para o 

atendimento dos adolescentes que cometeram atos infracionais. Destacam-se o 

protagonismo da Prefeitura Municipal na implantação e execução das MSEs em meio 

aberto de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, em 1998 e 2004, 

respectivamente (PBH, 2010). Outra ação inovadora do município foi o estabelecimento 

do CIA, no ano de 2008, por meio de uma parceria entre o Governo Estadual, o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, a Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais e polícias 

civil e militar do estado (CIA-BH, 2008). É importante ressaltar que ações das políticas 

municipais voltadas para os/as adolescentes estão em conformidade com o prescrito no 

ECA (1990) e no Sinase (2012). 

Como forma de facilitar a compreensão da trajetória das ações do estado de 

Minas Gerais e do município de Belo Horizonte quanto à construção de uma política que 

atendesse aos adolescentes que cometeram ato infracional, optei por classificar essas 

ações em dois grupos: (1) aquelas que são realizadas pelas instituições fechadas11, sob 

responsabilidade estadual e (2) instituições abertas, que são de âmbito municipal. 

No final da década de 1920, tanto na capital, Belo Horizonte, quanto no interior 

de Minas Gerais, era mantida uma política pública referente à infância pobre, que 

objetivava que os poderes públicos assistissem essa infância para que ela pudesse “ser 

civilizada e não se tornar um incômodo social” (Veiga & Faria, 1999, p. 33). 

Baseadas no tripé: higiene corporal, mental e trabalho e com a representação da 

incapacidade das famílias pobres em criarem seus filhos, bem como na relação 

estabelecida entre marginalidade e pobreza, foram criadas instituições para receber 

crianças e adolescentes pobres. Em 1934, existiam no Estado de Minas Gerais nove desses 

estabelecimentos para meninos considerados anormais, abandonados, delinquentes ou 

pervertidos (Veiga & Faria, 1999). Essas entidades eram classificadas como escola de 

preservação, com objetivo “preventivo”, ou escola de reforma, voltada para meninos 

pervertidos ou delinquentes (Veiga & Faria, 1999). 

 
11 Em um primeiro momento, instituições de abrigamento e, no contexto atual, centro de internação, casas 
de semiliberdade. 
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Ainda de acordo com Vieira e Faria (1999), Belo Horizonte contava com duas 

dessas instituições: o Abrigo de Menores Afonso de Morais, que era provisório, para 

triagem, muito parecido com o que hoje denominamos Centro de Internação Provisória 

(CEIP), e a Escola de Reforma Alfredo Pinto, que abrigava principalmente meninos 

delinquentes. Nessa última instituição eram ofertadas aulas de educação física, moral, 

religiosa, intelectual e profissional. Vieira e Faria (1999) tiveram acesso às cartas dos 

internos enviadas a seus familiares, nas quais eles reclamavam de maus-tratos, severas 

punições, insuficiência de comida, além da rigidez do regime de trabalho.  

Em âmbito estadual, no ano de 1973, na cidade de Sete Lagoas, foi inaugurada a 

Escola Febem Monsenhor Messias, que funcionou durante quase uma década nos moldes 

do Código de Menores, ou seja, com o propósito de controle social dos “menores” 

abandonados e/ou delinquentes (Barbosa, 2008).  

No mesmo ano da promulgação da Constituição Federal (1988), foi criada a 

Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator (SAREMI), vinculada 

à Secretaria Estadual do Interior e Justiça, que substituiu o Departamento de Apoio ao 

Juizado de Menores (Sousa, 2008). 

Em 1994, foi inaugurada a segunda unidade do SAREMI, o Centro de Internação 

Provisória Dom Bosco, dessa vez, em Belo Horizonte, que, juntamente com a unidade de 

Sete Lagoas, eram as duas únicas do Estado (Barbosa, 2008). Para conseguir responder 

às demandas por novas vagas, o Estado passou a firmar convênios com cidades do interior 

para as quais eram repassadas verbas da Secretaria de Justiça (Sousa, 2008). 

No ano 2000, em Belo Horizonte, foi inaugurado o Centro de Reeducação Social 

São Jerônimo para atender adolescentes do sexo feminino. Nessa época também 

ocorreram diversas parcerias do Estado com instituições, principalmente religiosas, como 

a Inspetoria São João Bosco da Congregação Salesiana e a Congregação dos Terciários 

Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores – Amigonianos, para a cogestão de algumas 

unidades de atendimento dos adolescentes (Barbosa, 2008; Sousa, 2008). 

Em 2003, a SAREMI foi substituída pela Superintendência de Atendimento às 

Medidas Socioeducativas (SAME), vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social 

(SEDES). Nesse ano, com a concentração da maior parte das unidades de atendimento 

em Belo Horizonte e região metropolitana, muitos adolescentes encontravam-se em 

unidades prisionais das cidades do interior, o que fez com que houvesse um movimento 
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para ampliar o número de vagas para esses adolescentes em unidades para esse público, 

especialmente nos municípios do interior do Estado (Sousa, 2008). 

A SAME foi substituída, em 2007, pela Subsecretaria de Atendimento às Medidas 

Socioeducativas (SUASE). Apesar de ter mantido algumas atribuições já previstas pela 

SAME, foram incluídos outros elementos à SUASE, entre eles, a criação de ações 

voltadas às MSEs em meio aberto (embora essas sejam de responsabilidade dos 

municípios). Para colocar essas ações em prática, foi inaugurada a Superintendência de 

Gestão das Medidas de Meio Aberto e Articulação da Rede Socioeducativa (SGAS), 

subordinada à SUASE, “responsável por desenvolver programas, projetos e ações que 

visem uma maior efetividade das medidas em meio aberto” (Sousa, 2008, p. 52). 

De acordo com o site oficial do Estado de Minas 

(http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/1436-medida-socioeducativa-

%E2%80%93-meio-aberto), a SGAS tem como eixos de apoio aos municípios na 

execução das medidas em meio aberto: “mobilização e articulação da rede local, 

suplementação de recursos para o atendimento aos adolescentes e capacitação técnica das 

equipes dos programas parceiros”. 

Já na perspectiva do município de Belo Horizonte, foi criado, em 1958, o Setor do 

Menor Infrator (SMI), ligado ao então denominado Juizado dos Menores. (Leite, Mendes, 

Nogueira, Papaypirou, Paula, Luz & Boamorte, 2007). 

Ainda segundo Leite et al. (2007), no ano de 1976, também vinculado ao Juizado 

de Menores, foi fundado o Serviço de Liberdade Assistida. Em 1998, a Prefeitura 

Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceira 

com a Pastoral do Menor, passou a se responsabilizar pela execução da medida 

socioeducativa de liberdade assistida (Brandão, 2010).  

De acordo com Zacché (2012) a municipalização da liberdade assistida fez com 

que essa passasse a ser uma política pública, passando, também, por um processo de 

desjudicialização. Essa mudança de responsabilidade foi uma adequação à 

municipalização das MSEs em meio aberto posta no ECA (Zacché, 2012). 

A transformação da liberdade assistida em uma política pública, especialmente de 

assistência social, mostra o compromisso do município para inseri-la em um movimento 

para: 
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construir diagnósticos das exclusões e desigualdades sociais, pautados na 
dimensão ética de incluir as pessoas que integram uma situação social coletiva, 
levando-nos a considerar, por um lado, as diferenças, as disparidades e as 
desigualdades; por outro, que a população tem necessidades, além de 
capacidades a serem desenvolvidas, identificando energias e não só fragilidades. 
(Secretaria Municipal de Assistência Social, 2008, pp. 28-29) 

 

Ainda sobre a implantação da liberdade assistida como política pública, de acordo 

com a então Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social: “O Município de Belo 

Horizonte foi pioneiro na implantação de um modelo de atendimento que considera a 

subjetividade dos jovens atendidos e que se orienta por um projeto de construção da 

cidadania, de forma articulada, em toda a cidade” (Leitão, 2008, p. 15). 

Segundo Barreto (2008), o então Programa Liberdade Assistida foi implementado 

inicialmente em cinco regionais da cidade, definidas pelo Sistema Judiciário 

considerando que, nesses territórios, havia maior número de adolescentes que cometiam 

atos infracionais. Entretanto, não foi possível encontrar nos registros consultados a 

identificação dessas cinco regionais. O Programa era executado pela equipe técnica 

formada por psicólogas e assistentes sociais, além de orientadores sociais voluntários 

(OSV). Um ano após a sua inauguração, o Programa foi estendido para todas as noves 

regionais da PBH. 

Barreto (2008) relata que, em menos de dois meses de divulgação desse Programa, 

370 pessoas inscreveram-se para a seleção para a função de orientador social voluntário 

da LA. Nessa época havia um número maior de orientadores do que de adolescentes que 

cumpriam medida socioeducativa em meio aberto, o que denota uma grande mobilização 

da sociedade civil. 

Inicialmente, os orientadores voluntários eram acompanhados pelas técnicas das 

regionais; todavia, com o grande número de interessados, em 1999 foi criada uma Central 

de Acompanhamento ao Orientador, na Gerência de Coordenação de Medidas 

Socioeducativas (GECMES). Essa iniciativa pioneira da administração municipal de Belo 

Horizonte alcançou um grande reconhecimento e foi premiada, no mesmo ano, com o 

Primeiro Prêmio Sócio Educando do Instituto Latino Americano de Prevenção ao Delito, 

em parceria com o UNICEF, a Fundação D-Pascoal e o Ministério da Justiça (Zacché, 

2012).  
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Ao constatar que muitos adolescentes que cumprem MSE em meio aberto ficavam 

restritos ao território em que moravam e conheciam pouco o restante da cidade, o trabalho 

do orientador pode ser entendido como uma forma de apresentar Belo Horizonte ao 

adolescente que cumpre liberdade assistida. Além disso, esse encontro é uma 

oportunidade de troca tanto para o adolescente quanto para o orientador que o acompanha. 

Fui orientadora voluntária, em 2005, e transcrevo abaixo uma parte da minha 

experiência, que foi publicada no artigo “Orientador/a social voluntário/a – um exercício 

de cidadania”, no livro Medidas socioeducativas em Belo Horizonte: reflexões sobre a 

prática (Barros, 2015):  

Fui orientadora de Vitor12, na época com 15 anos, cuja namorada, de 13, estava 
grávida de gêmeos. Ele não tinha a Carteira de Identidade, documento 
necessário para que pudesse registrar o nascimento dos filhos. Depois de ter 
agendado alguns encontros, e do não comparecimento do adolescente, ele 
finalmente se apresentou. Nesse mesmo dia, seguimos para o centro da cidade, 
ele contando da sua vida, do que pretendia fazer: começar a trabalhar “fichado” 
para arcar com as despesas da criação dos filhos, os valores que gostaria de 
transmitir aos dois, os nomes que havia escolhido... E eu fui escutando o que 
Vitor tinha para dizer, conhecendo aquele sujeito que ali se apresentava, não 
um adolescente em conflito com a lei, mas um adolescente que fazia planos, 
que estava preocupado com sua nova família e que se mostrava responsável. 
No caminho, enfrentamos olhares curiosos de pessoas que não compreendiam 
qual era a nossa relação, uma jovem branca e um adolescente negro, com 
cabelos e bigode pintados de loiro. Ao chegarmos à entidade que fazia os 
documentos, a atendente perguntou se Vitor sabia assinar, ele respondeu que 
sim mas, na hora da assinatura, não conseguiu escrever seu nome. O 
socieducando tentou algumas vezes, a funcionária, já sem paciência, disse que 
a próxima seria a última vez e que, se ele não conseguisse, sua carteira não 
teria a assinatura, mas apenas o seu “dedão” e que aquilo seria “uma vergonha 
para um pai de família, imagina o que seus filhos vão pensar quando 
crescerem... que o pai não sabe escrever” (sic). 

Eu pedi um tempo para a atendente e fui para o canto da recepção com o 
adolescente. Em uma folha em branco, escrevi no topo “Vitor” e ele copiou 
embaixo, por diversas vezes, até que o socioeducando se sentisse confiante 
para assinar. Voltamos ao guiché e demos continuidade ao procedimento. Na 
hora da assinatura, nós dois ficamos apreensivos, trocamos olhares. Tentei 
motivá-lo, disse que ele tinha a letra muito bonita e que os filhos ficariam 
orgulhosos ao verem a Carteira de Identidade do pai, com sua assinatura. Muito 
concentrado, Vitor conseguiu escrever seu nome. Sua Carteira não teria apenas 
o seu “dedão”, mas nela constaria seu nome, escrito por ele próprio, com a 
ajuda de uma Orientadora Social Voluntária. Depois disso, foram agendados 
outros encontros, mas ele não compareceu, pois estava trabalhando com o tio. 
Para mim, ficou a lembrança daquele adolescente que queria construir um novo 
caminho e a alegria de ter podido de alguma maneira ajudá-lo nesse processo. 
Para Vitor, não podemos saber das consequências subjetivas, mas temos a 
certeza de que há a materialização desse encontro, uma Carteira de Identidade 
que ele foi capaz de assinar. (pp. 80-81). 

 

 
12 Com o objetivo de resguardar a identidade do adolescente, ao longo deste texto será usado um nome 
fictício, inventado pela autora. 
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A outra MSE em meio aberto, também executada pela PBH, é mais recente. 

Enquanto a LA foi municipalizada em 1998, a medida socioeducativa de Prestação de 

Serviço à Comunidade (PSC) passou a ser responsabilidade do município de Belo 

Horizonte seis anos depois, ou seja, em 2004. 

Em 2001, o Centro Marista CrerSendo foi a primeira ação em Belo Horizonte 

para o que posteriormente se tornaria a medida de prestação de serviço à comunidade. O 

objetivo do Centro era a educação integral baseada nos valores humanos e, para tanto, 

realizava atendimentos ao adolescente de comunidades da regional Oeste e à sua família, 

oferecia atividades culturais e esportivas e realizava parcerias com outras instituições de 

formação profissionalizante (Brandão, 2010). Em 2004, a Prefeitura Municipal tornou-se 

responsável pela execução da medida de PSC e o Centro Marista CrerSendo continuou 

suas atividades como associação comunitária e filantrópica. 

Já no ano de 2008, por meio da Resolução conjunta n. 68, foi criado o Centro 

Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte 

(CIA/BH), que “tem por finalidade prestar o pronto atendimento ao adolescente a quem 

se atribua autoria de ato infracional, por meio da integração operacional de órgãos do 

Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Segurança Pública 

[...]” (Resolução conjunta nº 68/2008). Para tanto, tem como competências: 

I – oferecer a infraestrutura necessária para articular a atuação dos órgãos 
governamentais, assegurando o pronto atendimento de cada caso apresentado; 

II – garantir ao adolescente envolvido em ato infracional atendimento e encaminhamento 
individualizado, mediante abordagem e assistência que preservem sua dignidade; 

III – coletar e organizar dados que caracterizem os atendimentos prestados pelo CIA/BH, 
a fim de subsidiar os diversos setores envolvidos nas políticas de atendimento ao 
adolescente, bem como nas demais políticas básicas assistenciais de responsabilidade do 
Poder Público; 

IV – exercer outras atividades correlatas previstas em lei. (Resolução conjunta nº 
68/2008). 

 

Nessa Resolução, estava prevista uma equipe formada por representantes da 

Secretaria de Estado de Defesa Social, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Polícias Civil e Militar do Estado de Minas Gerais. Atualmente, 

além dessas instituições, também estão presentes no CIA servidoras públicas da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte (TJMG, relatório 2013). 
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Na prática, isso significa que, quando um adolescente é apreendido em Belo 

Horizonte, após cometimento de ato infracional, ele deve ser encaminhado ao CIA, de 

onde será conduzido à autoridade policial e, posteriormente, passará por audiência com o 

juiz. Caso seja aplicada MSE em meio aberto, por exemplo, o adolescente será levado ao 

Núcleo de Atendimento às Medidas Socioeducativas e Protetivas (NAMSEP-PBH), onde 

receberá orientações acerca do cumprimento da medida socioeducativa. Se ao adolescente 

for aplicada MSE de meio fechado, ele será encaminhado para a unidade de internação 

ou semiliberdade.  

No CIA estão presentes também, além da polícia, dos juízes e das analistas da 

Prefeitura Municipal, representantes do ministério público e da defensoria pública, bem 

como técnicos do judiciário, como os do Setor de Atendimento ao Adolescente em 

Situação Especial (SAASE), “que fiscalizam a execução das medidas protetivas e dos 

programas de meio aberto” e do Setor de Acompanhamento das Medidas Restritivas de 

Liberdade (SAMRE), “que fiscalizam a execução das medidas nos centros de internação 

e semiliberdade” (Silva, 2010, p. 82). 

 

2.5.1 Relatórios CIA-BH 

Desde 2009, anualmente, a Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo 

Horizonte disponibiliza um relatório estatístico com informações sobre os atos 

infracionais e sobre o perfil dos adolescentes apreendidos no município e encaminhados 

ao CIA. Ao realizar uma comparação entre todos os relatórios publicados pelo CIA, 

constata-se que:  

– as informações registradas em todos os relatórios são: as datas das entradas e reentradas 

dos adolescentes no CIA, idade, sexo, escolaridade, tipo de infração cometida e decisões 

na audiência preliminar; 

– os dados referentes à organização familiar dos pais do adolescente (pais casados, 

separados, falecido(s) ou desconhecido(s)) só constam no relatório de 2012, ano de 

publicação do Sinase. Embora o ECA e o Sinase façam referência à participação das 

famílias durante o cumprimento da medida, não há dados sobre elas nos relatórios do 

CIA; 

– apesar de o Sinase ter sido publicado em janeiro de 2012, o relatório de 2013 é o 

segundo com menos informações sobre os adolescentes. Esperava-se que, com a 
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promulgação dessa lei, houvesse maior empenho em coletar e divulgar informações desse 

público; 

– no documento de 2017 há um acréscimo de informações importantes sobre os 

adolescentes, tais como: gravidez na adolescência, aplicação de medida protetiva, número 

de decisões que ocorreram na audiência preliminar e aquelas que aconteceram após 

audiência preliminar, além de um elaborado item voltado para a análise dos atos 

infracionais ocorridos nas escolas. Chama a atenção que esse seja um dos relatórios mais 

completos em termos de dados sobre os adolescentes mas, mesmo assim, não traz 

informações relevantes que constavam em relatórios anteriores, como: número de 

moradores e de cômodos nas casas; se a família tinha acesso a água encanada, serviços 

de coleta de lixo, rede de esgoto e energia elétrica; se os adolescentes participavam de 

programas governamentais ou de atividades de lazer, cultura e esporte; qual a sua 

frequência escolar, a relação entre a idade e a escolaridade, entre o tipo de ato infracional, 

o trabalho e a frequência escolar. 

A seguir, apresento os dados do relatório do CIA-BH (2020), acerca da realidade 

de 2019; optei por mostrar as respostas com maior prevalência, dentre os 6.83813 

adolescentes encaminhados ao CIA: 

 

  

 
13 “Deste universo de atendimento, 552 referem-se apenas a cumprimentos de mandados de busca e 
apreensão e 6.286 novos casos de apuração de atos infracionais. 4.022 adolescentes – considerados 
individualmente – foram encaminhados como autores, em tese, de atos infracionais. 2264 encaminhamentos 
dizem respeito à reentrada de adolescentes (reincidência).” (CIA, 2020, p. 7). 
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GRÁFICO 1– Incidência de atos infracionais – Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: Relatório CIA (2020) 

 

 

GRÁFICO 2 – Sexo dos adolescentes levados ao CIA – Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: Relatório CIA (2020) 
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GRÁFICO 3 – Relação Idade e Sexo dos adolescentes levados ao CIA – Belo Horizonte, 2019 

 

Autoria: pesquisadora Fonte: Relatório CIA (2020) 

  

É importante destacar que no referido relatório, enquanto as duas seções 

intituladas “Atos infracionais” (na qual constam as seguintes informações: perfil do 

adolescente atendido, idade e sexo e regional de residência) e “Atos em foco” (na qual 

são analisados os principais atos infracionais: como dia e regional de ocorrência, dentre 

outras informações) são baseadas nas informações referentes aos 4.022 adolescentes 

autores de atos infracionais levados aos CIA. Já a seção “Dados socioeconômicos” é 

fundamentada na resposta de apenas 327 sujeitos desse universo, escolhidos de maneira 

aleatória. De acordo com a justificativa apresentada “optou-se pela captação de uma 

amostra representativa da população de interesse, ao se considerar a dificuldade 

operacional de se alcançar os dados de todos os adolescentes” (CIA, 2020, p. 28).  
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GRÁFICO 4 – Raça/Cor dos adolescentes levados ao CIA – Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: Relatório CIA (2020) 

 

 

GRÁFICO 5 – Estado Civil, Belo Horizonte, 2018 – Belo Horizonte, 2019 

Fonte: Relatório CIA (2020) 
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GRÁFICO 6 – Adolescente Pai ou Mãe, Belo Horizonte, 2018 – Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: Relatório CIA (2020) 

 

 

GRÁFICO 7 – Escolaridade – Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: Relatório CIA (2020) 
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GRÁFICO 8 – Natureza da escola – Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: Relatório CIA (2020) 

 

 

 

GRÁFICO 9 – Situação de trabalho atual – Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: Relatório CIA (2020) 
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Diante da análise desses dados, pode-se concluir que o perfil médio do adolescente 

encaminhado ao CIA no ano de 2019 foi o seguinte: sexo masculino, pardo, de 17 anos 

de idade, solteiro, sem filhos, com o 1º ano do Ensino Médio completo ou em andamento, 

em escola pública, sem trabalho e apreendido por cometimento de ato infracional análogo 

ao tráfico de drogas. 

 

2.5.2 O contexto de trabalho das analistas de políticas públicas entrevistadas 

 Em 2012, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) lançou uma publicação com a 

Referência Técnica para Atuação de Psicólogas(os) em Programas de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. Para conhecer a atuação dessas profissionais nesse 

campo, foi realizada, em 2008, uma pesquisa quantitativa-descritiva respondida por 305 

psicólogas (CFP, 2012). Abaixo seguem algumas características do perfil e do trabalho 

das profissionais que atuavam nas medidas no meio aberto e que responderam 

voluntariamente à referida pesquisa14: 

–  87,2% eram do sexo feminino, 

– 53,7% tinham até 34 anos de idade, 

– 47,2% atuavam como psicólogas havia apenas dois anos, seguido de 24% que 

trabalhavam como psicólogas entre dois e quatro anos, 

– 47,2% possuíam pós-graduação e, dessas, 31,5% eram especialistas,  

– 41,3% trabalhavam na região Sudeste do país, 

– 41,3% trabalhavam em programas na liberdade assistida e outras 31,8% na prestação 

de serviços à comunidade, 

– 52,2% das psicólogas recebiam até R$ 1.500,00 (sendo que o salário mínimo vigente 

em 2008 era de R$ 415,00),  

– 36,8% trabalhavam mais de 30 horas semanais e, finalmente, 

– 41,3% estavam lotadas no Sistema Único de Assistência Social.  

 
14 Como não foram disponibilizadas todas as respostas – apenas as da maioria das psicólogas que 

responderam à pesquisa – não foi possível a construção de gráficos para facilitar a visualização dos dados. 
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 Embora os resultados da pesquisa realizada pelo CFP terem sido divulgados em 

2012, as entrevistas foram realizadas em 2008, ou seja, quatro anos antes do Sinase 

(2012). Apesar do tempo transcorrido, essas são informações importantes a respeito do 

perfil e da atuação das psicólogas nas medidas de meio aberto, já que são os únicos dados 

desse teor divulgados pelo CFP, mas muitas modificações aconteceram nesses vinte anos 

desde que a pesquisa foi realizada. 

Para a realização desta pesquisa de doutorado, entrevistei duas psicólogas 

concursadas da PBH, que atuam como analistas de políticas públicas. Elas foram 

aprovadas no concurso público de 2012, realizado com o objetivo de substituir as 

profissionais contratadas pelas concursadas, compromisso esse firmado pela PBH por 

meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público 

Estadual, no ano de 2011 (Marcondes, 2011).  

No edital 02/2012 – concurso da PBH para analistas de políticas públicas, dentre 

outras carreiras, foram ofertadas 273 vagas para profissionais da Psicologia e 298 do 

Serviço Social, tendo sido aprovadas 226 psicólogas e 364 assistentes sociais. (PBH 

Concurso Público Edital 02/2012 – Analista de Políticas Públicas Resultado da Prova 

Objetiva e Classificação Final). 

 Em janeiro de 2013, a Assistência Social da PBH tinha 1.200 profissionais 

contratadas e apenas 161 concursadas, mesmo tendo sido realizado concurso para 

adequação dessa situação. O processo de nomeação das concursadas ocorreu 

concomitantemente à exoneração das funcionárias contratadas. De forma geral, aconteceu 

a substituição de quase todo o quadro das analistas de políticas públicas das MSEs que, 

até então, era composto por profissionais contratadas (GECMES, 2015). Em algumas 

regionais, houve a substituição de todas as técnicas. Essa alteração, que a longo prazo 

pode ser benéfica por possibilitar a entrada no serviço de pessoas mais qualificadas, a 

curto prazo mostra-se muito desafiadora: as novas analistas muitas vezes desconheciam 

a rotina do trabalho, além disso, alguns adolescentes ficaram resistentes com a mudança 

da técnica de referência que acompanhava o seu processo, o que denota a criação de 

vínculos entre os adolescentes e as técnicas.  

 As dificuldades para as analistas novatas também foram sentidas na falta de 

infraestrutura da Prefeitura. Lembro que, logo que fui nomeada, o telefone da sala em que 

eu trabalhava estragou e um dos colegas sugeriu que fizéssemos uma “vaquinha” para 
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comprar um fio. Por duas vezes rateamos com recursos próprios a aquisição de fios para 

tentar resolver o problema do telefone, até que um servidor questionou se essa seria uma 

atribuição de nossa responsabilidade. 

 Em outra ocasião, inconformada com a qualidade dos materiais de escritório da 

regional, decidi comprar canetas e corretivo com o meu dinheiro; coincidentemente, 

encontrei um colega na fila da papelaria para pagar os materiais. Quando eu disse que 

aquela compra era para ser usada no serviço, ele me alertou para tomar cuidado, pois a 

prefeitura tinha muitas necessidades materiais que poderiam fazer com que eu gastasse o 

meu salário para tentar supri-las. 

 Com certa frequência tínhamos de lidar com essas carências materiais: a caneta 

nova que não escrevia, a tinta da impressora que acabava, a cadeira quebrada, o 

computador que não funcionava, as pastas de arquivo que não eram suficientes para o 

número de casos que atendíamos e precisávamos registrar. A falta de cortinas nas janelas 

que nos obrigava a colar papéis nos vidros para tampar a luz do sol. As salas de 

atendimento sem tratamento acústico, que possibilitava que qualquer pessoa escutasse o 

que ali estava sendo dito. 

 Para o atendimento das MSEs esse último ponto era um dos mais complicados. 

Recordo-me de uma vez em que estava atendendo a mãe de um adolescente; esse rapaz 

permaneceu do lado de fora, com o ouvido na porta da sala escutando o que estava sendo 

dito sobre ele até o momento em que interveio e gritou dizendo para ela parar de falar. 

Diante da análise de todo esse quadro da precariedade do concurso e das condições 

de trabalho vivenciadas pelas analistas, é importante nos indagarmos como atingir os 

objetivos das MSEs propostos pelo Sinase (2012): a responsabilização do adolescente, 

sua integração social, a garantia de seus direitos individuais e sociais e a desaprovação da 

conduta infracional. Se, muitas vezes, o próprio poder executivo não se responsabiliza 

por esses adolescentes, não garante seus direitos e não respeita a lei, como exigir que os 

adolescentes o façam? Como possibilitar a integração social do adolescente por meio de 

políticas públicas que, com frequência, não são capazes de criar redes, que desconhecem 

que existe um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)? 

Todas essas deficiências de infraestrutura, somadas às dificuldades inerentes ao 

trabalho e à não identificação com o serviço executado, além de questões pessoais, 
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fizeram com que algumas pessoas aprovadas no concurso pedissem exoneração e outras 

fossem encaminhadas ao Ajustamento Funcional da PBH. De acordo com o site da PBH: 

Readaptação é a atribuição de atividades especiais ao servidor, observada a 
exigência de atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pelo órgão 
municipal competente, que deverá, para tanto, emitir laudo circunstanciado. 

 

Ainda de acordo com esse site, a intervenção em saúde funcional consiste no:  

Acolhimento, análise e intervenção às demandas referentes à saúde, quando 
identificado um adoecimento ou incapacidade laborativa parcial, que podem 
influenciar no desempenho ou inadequação do servidor as atividades aos 
processos e à organização do trabalho, apresentadas pelo servidor e/ou gestor da 
Administração Direta, Corregedoria e áreas afins. 

 

 Um momento importante para as analistas de políticas públicas da Assistência 

Social da PBH foi a participação na greve ocorrida em 2015. Como até aquele ano havia 

na Assistência um número muito maior de contratadas em relação ao de concursadas, a 

participação das servidoras contratadas dessa área geralmente era muito baixa, devido à 

instabilidade funcional. Com o aumento das concursadas, a Assistência Social juntou-se 

a outras áreas, como Saúde e Educação para requerer a manutenção de alguns direitos, 

como férias-prêmio e quinquênios, além da conquista de aumento salarial. 

 A greve fez com que houvesse maior união entre as servidoras da Assistência 

Social, além de ter possibilitado o contato com trabalhadoras de outras áreas, bem como 

o conhecimento e/ou estreitamento de laços com o sindicato (SindiBel), o que fez com 

que muitas passassem a ter conhecimento de seus direitos como servidoras da Prefeitura.  

 É importante destacar, ainda, que o aumento no número de profissionais 

concursadas trouxe consequências na exigência de direitos da categoria. Por exemplo, 

recordo-me de certa ocasião em que eu estava no carro da PBH, junto com outras colegas, 

indo para um compromisso profissional, quando uma funcionária contratada da 

Abordagem de Rua fez uma reclamação sobre a prefeitura. Rapidamente foi interrompida 

pelo gerente que nos acompanhava, que a “lembrou” que ela era contratada, ou seja, que 

poderia ser demitida.  

 No caso específico das Medidas Socioeducativas, durante o período em que fui 

analista de políticas públicas, foram proporcionados alguns espaços de discussões e 

oportunidades diferenciados. A GECMES era composta por uma equipe central que 
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estava à disposição para acompanhar os casos, quando necessário, fosse com as outras 

Políticas Públicas, fosse com o Judiciário. Semanalmente as analistas participavam de 

supervisões para discussão de casos. Além disso, eram realizadas reuniões com as 

técnicas de todas as Regionais, para a discussão de assuntos pertinentes ao serviço 

executado. A participação em eventos de formação era estimulada; em 2014/15, foram 

realizadas reuniões temáticas entre as analistas que resultaram na publicação do livro 

Medidas socioeducativas em Belo Horizonte: reflexões sobre a prática (Belo Horizonte, 

2015).  

Quando realizei as entrevistas com as analistas, em 2019, apesar de a equipe ter 

conquistado a redução da carga horária, de 40 para 30 horas semanais, muitas outras 

mudanças foram percebidas como prejudiciais para a categoria: suspensão das 

supervisões e reuniões de equipe entre as regionais e fim da especificação de modalidade, 

ou seja, todas as técnicas passaram a atender tanto os adolescentes vinculados à medida 

socioeducativa de liberdade assistida quanto aqueles vinculados à medida de prestação de 

serviços à comunidade15.  

Ao revisar o arcabouço jurídico e de políticas de assistência, além da experiência 

de Belo Horizonte em relação aos adolescentes que cumprem MSE, pude constatar que 

um longo caminho já foi percorrido, com muitos avanços alcançados. Entretanto, é 

imprescindível reconhecer que ainda há muitas permanências e contradições que se 

mantêm. O discurso de garantia de direitos convive com práticas violadoras desses 

direitos (Rizzini et al., 2019). 

Um dos pontos mais polêmicos das MSEs é a questão da responsabilização do 

adolescente, de sua família, da sociedade, pois, desde a Constituição Federal (1988), há 

uma indicação de que as crianças e os adolescentes são de responsabilidade coletiva e 

compartilhada em níveis distintos pelo Estado, a sociedade civil e as famílias. Todavia, 

na lógica liberal, a responsabilização pelos atos infracionais individualiza-se, recai sobre 

as famílias e sobre os adolescentes, baseada na falsa premissa de que as oportunidades 

são iguais para todos e o ato infracional é reduzido a uma escolha pessoal. Essa 

individualização é perversa, pois a exclusão social das famílias é produzida em uma 

 
15 As supervisões técnicas foram interrompidas em dezembro de 2017. A diminuição da carga horária para 
30 horas, bem como o fim da especificidade de modalidade foram implementados em março de 2018.  
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sociedade de desigualdade imoral e pela ausência do Estado que se omite em seus deveres 

constitucionais de garantia dos direitos civis e sociais das/dos cidadãs e cidadãos.  

Dessa maneira, apesar de acreditar na potencialidade das leis e políticas públicas 

voltadas para a proteção dos adolescentes, muitas vezes o que sobressai ainda é o seu 

caráter que incrimina e pune, tanto esses adolescentes quanto a sua família.  
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3. AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste se faria um banquete universal. Criaste 
pessoas e gado, meteste os bácoros na tua própria cama quando o frio ameaçava gelá-los. [...] Não 

sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, 
nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras práticas, um vocabulário elementar. Com isto 

viveste e vais vivendo. [...] O mundo continuará sem ti — e sem mim. Não teremos dito um ao outro o que 
mais importava. Não teremos, realmente? Eu não te terei dado, porque as minhas palavras não são as 

tuas, o mundo que te era devido. 
 (Saramago, Carta a Josefa, minha avó, 1968) 

 

O presente capítulo tem como objetivo, inicialmente, apresentar de que maneira 

as famílias aparecem na legislação voltada ao adolescente que cumpre medida 

socioeducativa, especificamente no ECA (1990) e no Sinase (2012), bem como as 

indicações sobre a participação familiar nesse processo. Na segunda parte, apresento 

algumas reflexões sobre a experiência dessas famílias nas políticas públicas de assistência 

social. Posteriormente, discuto o contexto socio-histórico das famílias desses 

adolescentes e, finalmente, discorro sobre as avós que são as responsáveis por criar seus 

netos.  

O campo das medidas socioeducativas tem sido objeto de estudo de diversas áreas, 

entre elas, Psicologia, Direito, Sociologia, Pedagogia, com foco nos mais diversos temas, 

como avaliação psicológica dos adolescentes, trabalho realizado pela equipe técnica, 

percepção da violência, sofrimento psíquico (Silva & Souza Neto, 2014). Ao fazer um 

levantamento sobre as dissertações e teses da PUC/SP e da USP sobre adolescência e ato 

infracional, defendidas entre os anos de 1990 e 2006, Bretan (2014) constatou que houve 

um pequeno aumento na produção desses estudos no final da década de 1990, com 

ampliação significativa na década seguinte. Dos cem trabalhos encontrados, apenas seis 

tinham como temática a família do adolescente autor de ato infracional, de acordo com 

ela,  

 

contabilizam pesquisas que buscam olhar para a família, que é frequentemente 
culpabilizada pela infração do adolescente, e investigam a relação que o 
adolescente tem com sua família e com a comunidade que o circunda. Esta 
temática inclui pesquisas que investigam a possibilidade de superação da prática 
infracional a partir de um fortalecimento de laços familiares ou de um rearranjo 
das relações dinâmicas e intrafamiliares. (Bretan, 2014, p. 48). 
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Corroborando a constatação de Bretan (2014), pela pesquisa bibliográfica que 

realizei, verifiquei que poucos estudos são sobre a família dos adolescentes autores de 

atos infracionais, principalmente aqueles que cumprem MSE em meio aberto. Algumas 

pesquisas, especialmente as realizadas pelo viés psicanalítico, têm investigado “a relação 

da ausência do pai com a saída pelo ato infracional” (Nogueira, 2006, p. 11).  

Além da escassez de pesquisas acadêmicas sobre as famílias dos adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas, principalmente as de meio aberto, constatei a 

ausência de publicação com informações oficiais sobre essas famílias (sendo que essa 

constatação, assim como ocorre nas pesquisas acadêmicas, também é menor entre as 

famílias dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto).  

Parece haver uma contradição entre o prescrito pelas medidas socioeducativas que 

apontam a necessidade da participação familiar, com a prática cotidiana da execução das 

medidas. A invisibilidade das famílias, paradoxalmente, revela-se na ausência dos dados 

sistematizados pelos equipamentos da política pública e pela escassez de trabalhos 

acadêmicos.  

Em âmbito nacional, as informações sobre os adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas são divididas em relatórios sobre a realidade das MSEs em meio fechado 

e em meio aberto. Já no contexto de Belo Horizonte, os dados oficiais não são 

apresentados separados para as duas categorias das medidas, mas englobam todos os 

adolescentes que foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao 

Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (CIA-BH)16. Assim, 

independentemente se a esse adolescente foi aplicada medida socioeducativa de meio 

aberto ou fechado, assegurada medida protetiva ou nenhuma das duas. Portanto, os dados 

oficiais municipais, como são apresentados todos juntos, não permitem diferenciar a 

modalidade da MSE recebida pelos adolescentes. 

Sobre o cenário nacional, desde 2009 é publicado o “Relatório Anual dos/as 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa”, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR-MMFDH), que 

 
16 CIA-BH: Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte, 
local para onde os adolescentes apreendidos cometendo ato infracional ou que descumpriram MSE são 
levados. Lá, passarão por audiência e serão encaminhados para cumprimento de medida socioeducativa ou 
orientados sobre as medidas protetivas, se forem aplicadas/asseguradas, respectivamente.  Os relatórios do 
CIA são divulgados no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.  
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trata especificamente das medidas socioeducativas em meio fechado. Os levantamentos 

da SDH/PR-MMFDH trazem poucas informações sobre o perfil do adolescente que 

cumpre MSE e quase nenhum dado sobre suas famílias. Por exemplo, na última versão 

desse relatório, publicada em 2019, referente à realidade de 2017, são apresentadas as 

seguintes informações (dentre outras): 

– Adolescentes: gênero, faixa etária, raça/etnia, gravidez, maternidade/paternidade, 

escolarização (se frequentam a escola, se sim, dentro ou fora da unidade socioeducativa 

e se cursam o ensino regular ou a Educação de Jovens e Adultos) e educação 

profissionalizante (se há oferta, se sim, se essa ocorre dentro ou fora da unidade 

socioeducativa). 

– Atos infracionais: relação tipo de ato infracional/medida socioeducativa aplicada. 

– Óbito dos adolescentes durante o cumprimento da MSE: quantidade, tipo, motivo, 

relação raça/cor, tipo de MSE que o adolescente cumpria. 

– Unidades socioeducativas: distribuição por região do país. 

 

 De todos esses dados, apenas os relacionados à gravidez da adolescente que 

cumpre MSE e se essa/e adolescente é mãe/pai tratam de sua família. Por exemplo, não 

há informação sobre com quem o adolescente vivia antes do início do cumprimento da 

medida socioeducativa, quem é o seu principal responsável, se recebe visita na unidade 

socioeducativa, além do perfil socioeconômico familiar. 

 Ainda no contexto nacional, os dados dos adolescentes que cumprem MSE em 

meio aberto foram disponibilizados no “Relatório da pesquisa nacional das medidas 

socioeducativas em meio aberto no Sistema Único de Assistência Social”, relativo à 

realidade dos meses de fevereiro e março de 2018, publicado pela Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS), veiculada ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 

Nesse documento foram apresentadas, dentre outras, as seguintes informações:  

– Relação entre o tipo de medida socioeducativa cumprida por região do país, tipo de 

MSE por porte do município. 

– Item intitulado “Breve perfil dos adolescentes”: faixa etária e gênero. 

– Ato infracional: tipo cometido, tipo de ato infracional/porte do município. 
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– Unidade de acompanhamento do serviço (se CREAS, CRAS, outra unidade pública, 

dentre outras opções). 

  

 Como é possível constatar, nesse relatório não há nenhum dado sobre a família do 

adolescente que cumpre medida socioeducativa em meio aberto. O perfil desse 

adolescente resume-se à faixa etária e ao gênero. 

Quanto ao cenário municipal, os documentos do CIA-BH, divulgados anualmente, 

são mais completos do que as publicações oficiais nacionais, alguns apresentam dados 

sobre sexo, idade, escolaridade, estado civil, além de informações socioeconômicas, 

como renda mensal, tipo de casa. Mesmo assim, o contexto familiar ainda é pouco 

abordado. Dessa última instituição, o relatório de 2012 trouxe alguns poucos aspectos 

relacionados à situação familiar; as versões de 2009 a 2012 e de 2016 a 2020 revelam se 

os adolescentes apreendidos têm filhos e os documentos publicados desde 2016 abordam 

a gravidez na adolescência nesse público. 

Chama a atenção o fato de que o único “Relatório Estatístico” (CIA-BH) sobre 

adolescentes apreendidos após cometimento de ato infracional de Belo Horizonte seja tão 

incompleto em informações sobre a família desses adolescentes: com quem moram? 

Quem são seus/suas responsáveis? São beneficiadas por programas de transferência de 

renda? Estão inseridos em alguma política pública? Se sim, quais? Essas são algumas 

perguntas relevantes para conhecer essas famílias. 

O que se observa nesses relatórios do CIA-BH é uma tendência a focar nos dados 

sobre o ato infracional: quais atos são mais cometidos em quais dias da semana, em qual 

regional há maior incidência e a relação idade/sexo do adolescente que cometeu esse ato. 

Essas informações são relevantes, principalmente para subsidiar o trabalho do 

patrulhamento policial, mas dados de outros tipos também são necessários, especialmente 

quando, na apresentação do relatório de 2018, está escrito: 

 

É sobretudo necessário que se desenvolva um conhecimento estruturado da 
realidade sobre o envolvimento desses adolescentes em conflito com a lei, para 
que possamos elaborar estratégias e formular políticas públicas no âmbito, 
principalmente, da escolarização e profissionalização, fatores preponderantes no 
envolvimento desses jovens na prática de ilícitos. 
Dessa forma, esta análise de informações e dados tem por finalidade primordial 
fornecer elementos para a elaboração de políticas públicas a serem eficazmente 
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implementadas na vida desses jovens, de modo a se evitar a cooptação destes 
para o cometimento de ilícitos. (CIA-BH, 2019, p. 5; grifos meus). 
 

 
 Entre as informações apresentadas sobre educação, por exemplo, têm-se dois 

dados: natureza da escola (se pública ou particular) e o ano de ensino que o adolescente 

informou estudar atualmente ou o último ano que cursou, sendo que essas duas 

informações estão em um mesmo gráfico (ou seja, não é possível identificar se o 

adolescente está frequentando ou frequentou pela última vez a referida série). Além disso, 

não há distinção se o adolescente abandonou a escola, se está matriculado, se está 

frequentando, se já foi reprovado e com qual idade começou a estudar. Dados como esses 

são relevantes para que os responsáveis pela elaboração das políticas públicas de 

educação possam conhecer melhor esses adolescentes e, assim, desenvolver estratégias 

para a sua inserção e permanência na instituição escolar.  

 Nesse mesmo sentido, informações mais completas sobre a situação laboral dos 

adolescentes poderiam auxiliar as políticas públicas de profissionalização a planejar e 

executar ações voltadas para esse público. No relatório do CIA-BH há apenas a pergunta 

se o adolescente trabalha atualmente, não se sabe qual a atividade desenvolvida pelos que 

disseram trabalhar, se eles têm experiência anterior, se têm alguma formação 

profissionalizante.  

 A apresentação do relatório do CIA-BH sobre a situação de 2019 (publicado em 

2020) refere-se à relevância das informações ali mostradas para a formulação de políticas 

públicas, principalmente as de educação e profissionalização. Não há informações sobre 

a saúde desses adolescentes (na verdade, há o item “da gravidez na adolescente autora de 

ato infracional”, mas não foram feitas perguntas sobre acompanhamento gestacional, por 

exemplo). 

 Dos gráficos e tabelas apresentados sobre os adolescentes apreendidos, a maioria 

deles é pouco relevante para a política pública de Assistência Social. Por qual motivo a 

assistência social não foi mencionada na apresentação desse relatório, juntamente com as 

políticas educacionais e de profissionalização? Cabe lembrar que as medidas 

socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade encontram-

se inseridas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

Assim, observa-se a invisibilidade da política de Assistência Social e das famílias por ela 

atendidas nesse importante documento que é o relatório CIA-BH. Seria essa uma 

invisibilidade das famílias de camadas populares – maioria entre as famílias daqueles que 



84 
 

cumprem MSE – e, consequentemente, a invisibilidade da Assistência Social, política 

pública cujos objetivos são a “erradicação da pobreza e da marginalização e a redução 

das desigualdades sociais.”? (Carvalho, 2008, p. 8). 

Outro ponto relevante a ser considerado na discussão sobre a família dos 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa é que, apesar de previsto no ECA, no 

Sinase e na metodologia das MSEs em meio aberto de Belo Horizonte, há um 

questionamento sobre a existência de algum trabalho realizado com as famílias dos 

adolescentes que cumprem Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade 

(Vilela et al., 2015). Essa indagação é tão frequente, feita por analistas de outros serviços 

da Assistência Social e da Vara Infracional da Infância e da Juventude, que motivou a 

criação de um grupo de discussão, denominado circuito de gestão compartilhada, da 

equipe técnica das medidas socioeducativas da Prefeitura de Belo Horizonte17. 

O circuito das técnicas que discutiu sobre a família produziu um artigo intitulado 

“Circuito família: o lugar da família no Serviço de Medidas Socioeducativas da Prefeitura 

de Belo Horizonte”. As autoras desse estudo afirmam que: 

 

O Serviço das Medidas Socioeducativas de LA e PSC se configuram como os 
únicos serviços dessa política de Assistência [Social] que possuem, além do 
caráter de proteção e reinserção social, um viés sancionatório. As Medidas 
Socioeducativas são aplicadas a um adolescente quando comete um ato 
infracional e todos os procedimentos devem incidir na sua responsabilização 
como eixo central da intervenção socioeducativa. (Vilela et al., 2015, p. 141). 

 

Quanto ao aspecto de proteção, Vilela et al. (2015) apontam que, com certa 

frequência, as famílias dos adolescentes que cumprem MSEs são vítimas de 

vulnerabilidade social crônica, trazendo demandas às técnicas que inclusive excedem à 

execução do Serviço das medidas socioeducativas. Todavia, a identificação dessas 

desigualdades não pode fazer com que o viés sancionatório da medida socioeducativa seja 

 
17 Na publicação “que materializa a produção dos técnicos do Serviço que participaram dos circuitos ao 
longo do ano de 2014” (p. 7), a Gerência de Coordenação de Medidas Socioeducativas apresenta da seguinte 
maneira esses grupos de discussão: “Os circuitos de gestão compartilhada foram dispositivos criados com 
o objetivo, dentre outros, de capacitar a equipe técnica. Ao todo foram constituídos nove circuitos que 
trabalharam temas relevantes ao acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de LA e de PSC [...]” (Belo Horizonte, 2015, p. 7). Foram temas abordados nos circuitos: 
família, responsabilização, trajetória de vida nas ruas, orientador social voluntário e educador de referência, 
segurança, toxicomania e saúde mental, juventudes negras, gênero e diversidade sexual e sistema de 
informação, avaliação e monitoramento. 
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desconsiderado. “[...] um processo de responsabilização deve acontecer, porém, ele não é 

solitário.” (Vilela et al., 2015, p. 131). Remetendo à participação familiar no cumprimento 

das MSEs, continuam as autoras: “Uma vez que o trabalho se dá com sujeitos em 

desenvolvimento e que se encontram sob responsabilidade de outros – adultos 

responsáveis por sua formação e cuidados – estes devem obrigatoriamente participar de 

seu processo socioeducativo [...].” (pp. 131-132). 

 Não defendo que as MSEs devam responder a todas as demandas apresentadas 

por essas famílias, mas, assim como ocorre no meio acadêmico e na Vara Infracional da 

Infância e da Juventude, constata-se, na própria Assistência Social, uma dificuldade em 

lidar com esses grupos, suas realidades e necessidades.  

 Por intermédio da verificação da falta de estudos e dados oficiais sobre as famílias 

dos adolescentes que cumprem MSE, especialmente do meio aberto, podemos constatar 

que não conhecemos o contexto em que vivem. De acordo com Romagnoli (2018) “São 

políticas focadas no modo de funcionamento da família, e não em suas condições de vida, 

que produzem violações de direitos” (p. 165). 

 Ainda segundo essa autora, “Trabalhar com os jovens em conflito com a lei e suas 

famílias é tarefa complexa e árdua, contexto no qual a academia ainda trilha caminhos 

iniciais para empreender uma ajuda efetiva” (p. 165).   

 

3.1 A família na legislação voltada ao adolescente 

 

O ECA e o Sinase, as principais leis que tratam dos adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa, defendem o acompanhamento e a participação familiar durante 

esse cumprimento. Essas legislações asseguram a convivência familiar como um direito 

dos adolescentes (Reis, n.d.) e compreendem, de certa maneira, a família como uma 

parceira do Estado nesse processo socioeducativo, com uma corresponsabilidade com a 

comunidade, a sociedade e o poder público. De acordo com Reis (n.d.), o ECA inaugurou 

uma nova lógica de relação entre família e Estado:  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA abriu um importante caminho 
para se instituir mudanças nas assimetrias estabelecidas ao longo da história 
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entre Estado e famílias de adolescentes autores de ato infracional. Se no início 
do século XX com a criação das instituições disciplinares e correcionais de 
internação o Estado assumia integralmente as funções de educar e punir, 
minando a participação das famílias dos processos educacionais de adolescentes 
em conflito com a lei, o Estatuto passou a reconhecer a importância da 
participação ativa do adolescente e das famílias no processo socioeducativo. (p. 
18). 

 

É possível observar que, ao longo da história, as famílias dos adolescentes em 

conflito com a lei foram, muitas vezes, as únicas responsabilizadas pela situação de seus 

filhos. E essa culpabilização esteve muito atrelada ao pertencimento socioeconômico do 

grupo familiar, como se as pessoas pobres não soubessem criar seus filhos nem 

oferecessem a eles condições mínimas de subsistência, como se essas famílias fossem um 

verdadeiro “fator de risco” para os adolescentes (Reis, n.d.).  

Quando ainda atuava como analista nas medidas MSE em meio aberto, recordo-

me de uma situação em que foi encaminhado um adolescente de classe média, que havia 

sido apreendido fumando maconha. Ele tinha plano de saúde, estudava em escola 

particular e, de acordo com a técnica que iria acompanhá-lo, vinha de uma família 

“estruturada”. A analista não sabia o que fazer nesse caso, afinal, ele já estudava, não 

tinha demanda de saúde, não precisava ser encaminhado para curso profissionalizante 

nem para inserção no mercado de trabalho e, principalmente, não necessitava de 

acompanhamento familiar, pois sua família era de classe média e atendia ao ideal de 

“família estruturada”. Nessa situação, a culpa do ato infracional não recaiu sobre a família 

do adolescente, mas esse foi entendido como um ato de rebeldia individual, naturalizado 

e compreendido como próprio da idade. Na época, a analista me confessou ter sentido 

certo constrangimento em ter entrevistado os pais desse rapaz. 

De acordo com o ECA, quando um adolescente comete um ato infracional, são 

garantidos alguns direitos à sua família: 

– Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido 

serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do 

apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

– Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: 

 VI – direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 

procedimento. 
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Apesar dessas garantias previstas em lei, há situações de adolescentes que são 

apreendidos e as famílias não são avisadas. Foi o que ocorreu com um adolescente que 

eu acompanhava e que foi apreendido reincidindo no cometimento de ato infracional: sua 

mãe, na época com 33 anos, sofreu um início de enfarte ao ser informada que ele tinha 

sido “levado pela polícia”. Ela foi encaminhada para o hospital e liberada no dia seguinte. 

Seu filho foi apreendido na sexta-feira à noite e, na segunda-feira, muito abalada e 

preocupada, ela telefonou para a regional onde ele cumpria medida socioeducativa, sem 

saber notícias do paradeiro do adolescente. Após alguns telefonemas, descobri que ele 

tinha sido levado ao CIA, passado por audiência preliminar e encaminhado a um Centro 

de Internação Provisória (CEIP) sem que a família fosse avisada. Como ele era um 

adolescente com várias reincidências e já “marcado pela polícia”, essa mãe ficou aliviada 

ao saber o que realmente tinha ocorrido, pois temia que ele tivesse sido morto. 

É relevante observar que, apesar do desrespeito às garantias legais de algumas 

famílias de adolescentes, segundo o Sinase, um dos princípios da execução das MSEs 

deve ser “o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 

socioeducativo” (artigo 35, IX). 

Para tanto, o cumprimento das medidas socioeducativas deverá ser planejado por 

meio da confecção do Plano Individual de Atendimento (PIA), que será de 

responsabilidade da equipe técnica, com participação do adolescente e de sua família 

(Sinase, 2012, artigo 53). De acordo com o Sinase: 

Art. 54.  Constarão do plano individual, no mínimo (entre outros):  

IV – atividades de integração e apoio à família;  

V – formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. 

Caso os pais ou responsáveis não contribuam para “o processo ressocializador do 

adolescente” (Sinase, 2012, artigo 52, parágrafo único), eles poderão ser punidos civil, 

criminal ou administrativamente. 

De acordo com o caderno de Metodologia das Medidas Socioeducativas em meio 

aberto de Belo Horizonte, os três eixos da MSE de liberdade assistida são: família, escola 

e trabalho, “que são considerados fundamentais na implementação, execução e 

principalmente no acompanhamento e resultados da aplicação da medida socioeducativa” 

(Brandão, 2010, p. 75). Ainda de acordo com essa publicação, tendo a família função 
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primordial na proteção e na socialização dos adolescentes, ela é “convocada a se implicar 

e a se responsabilizar por seu papel e convidada a se responsabilizar sobre suas tradições, 

suas relações e seus valores” (p. 76). Assim, a participação familiar no cumprimento da 

MSE é percebida como uma oportunidade de legitimar o grupo familiar, além de 

“corresponsabilizá-lo” (p. 78) nesse processo.  

Da mesma maneira ocorre com o acompanhamento da medida de prestação de 

serviço à comunidade: a família também é compreendida como um de seus eixos. No 

caderno de Metodologia das Medidas Socioeducativas em meio aberto de Belo Horizonte 

são elencadas 17 atividades a serem realizadas com a família do adolescente que cumpre 

PSC, que vão desde a escuta da família, esclarecimentos sobre a medida, compreensão de 

sua dinâmica, acompanhamento em outras instituições, encaminhamento do grupo 

familiar para outros serviços, até a participação familiar na execução dessa MSE, tais 

como, convite à família para apresentação no início e na finalização da medida 

socioeducativa (Belo Horizonte, 2010).  

Ainda de acordo com essa publicação, as principais atividades exercidas pelas 

analistas de políticas públicas da LA e da PSC, dentre outras, devem ser: 

1) convocar o adolescente com o responsável; 

2) atender o adolescente sozinho e com a família ou responsável; 

3) trabalhar com o adolescente sua relação familiar; 

4) identificar ameaça, verificar alternativas com o adolescente e sua família. 

Apesar de faltarem dados sobre os adolescentes que cumprem MSE e têm 

asseguradas medidas protetivas (MP), na prática sabemos que são muitos casos, sejam de 

MP que foram asseguradas anterior, concomitante ou posteriormente à aplicação da 

medida socioeducativa (Belo Horizonte, 2010).  

Jacobina e Costa (2011) realizaram uma pesquisa para tentar compreender a 

trajetória percorrida por três adolescentes a quem foram garantidas medidas protetivas e, 

posteriormente, aplicadas medidas socioeducativas. Essa análise permite compreender 

que há, nos casos estudados, em um primeiro momento uma medida que visa 

exclusivamente proteger os adolescentes, que, posteriormente dá lugar a uma medida 

socioeducativa que tem um teor pedagógico e, ao mesmo tempo, sancionatório.   
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 Essas autoras, ao analisarem os prontuários dos três adolescentes pesquisados, 

afirmam que há falta de registros relacionados às medidas protetivas, o que não ocorre 

durante o cumprimento da MSE. Elas questionam se a ausência desses registros não é 

uma consequência de ações na execução das MP e denunciam a falta de um 

acompanhamento das famílias, pois houve casos em que o acompanhamento familiar 

parece ter se limitado apenas ao pagamento de auxílio emergencial financeiro (Jacobina 

& Costa, 2011). 

Jacobina e Costa (2011) defendem ainda que a falta de acompanhamento familiar 

durante o período pelo qual os adolescentes haviam recebido medidas protetivas não 

contribuiu para a mudança das relações familiares nem para potencializar os recursos 

dessas famílias. Elas afirmaram que “este contexto de desproteção teve consequências 

mais graves, pois todos vieram a cometer atos infracionais e tiveram medidas 

socioeducativas aplicadas” (s.p.). Dos três casos analisados pelas autoras, dois tiveram a 

medida de proteção assegurada em decorrência de um pedido das mães, que procuraram 

o Conselho Tutelar (CT) para pedir ajuda, pois alegaram que não conseguiam manter a 

autoridade materna sobre os filhos adolescentes. O outro caso foi encaminhado ao CT 

após denúncia de que os pais levavam os filhos menores de idade para buscar material 

reciclável. Ou seja, constata-se que o Estado é chamado a intervir quando há fragilização 

do vínculo familiar e quando a família passa por uma situação de vulnerabilidade social 

(Jacobina e Costa, 2011). 

De acordo com o ECA (1990), deve-se dar prioridade às medidas de proteção que 

buscam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (Art. 100). Essas 

medidas têm como princípio, dentre outros, a responsabilidade parental: a intervenção 

deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o 

adolescente e a prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança 

e do adolescente;  deve ser dada prioridade às medidas que os mantenham ou reintegrem 

na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua 

integração em família adotiva (Art. 100, parágrafo único, IX e X).  

Ainda segundo o ECA (1990), as medidas de proteção devem ser asseguradas 

sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto forem ameaçados ou violados, seja por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsável e/ou em razão de sua conduta (art. 98). 
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Das nove MPs previstas pelo ECA (1990), três relacionam-se diretamente com o 

grupo familiar: encaminhamento da criança e do adolescente aos pais ou responsável, 

mediante termo de responsabilidade; inclusão em serviços e programas oficiais ou 

comunitários de proteção, apoio e promoção da família, inclusão em programa de 

acolhimento familiar (Art. 101). 

 

3.2. A família na prática da Política Pública 

 

3.2    Conforme descrito no capítulo anterior, a execução do Serviço de Proteção ao 

Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e 

prestação de serviços à comunidade encontra-se dentro da política pública de Assistência 

Social. 

De acordo com o artigo 203 da Constituição Federal, “A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 

e tem por objetivos:” [dentre outros] 

“I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes” (Brasil, 1988). 

Após a promulgação da Constituição de 1988, a Assistência Social passa a ser 

entendida como condição de direito de cidadania e elemento fundamental na luta pela 

realização dos objetivos de justiça e igualdade. Além disso, sua centralidade está na 

família, compreendida como a base da proteção social (Correia & Carmona, 2019).  

Sobre a matricialidade familiar, Rosa (2006) afirma: 

 

Essa centralidade presente no SUAS traz em sua base a concepção de que todas 
as outras necessidades e públicos da assistência social estão, de alguma maneira, 
vinculados à família, quer seja no momento de utilização dos programas, 
projetos e serviços da Assistência, quer seja no início do ciclo que gera a 
necessidade do indivíduo vir a ser alvo da atenção da política. (s.p.). 

 

Para Mioto (2010), o trabalho com as famílias deve considerar todo o contexto no 

qual estão inseridas, partindo do pressuposto de que as necessidades de cada uma não são 

resultado da sua (in) capacidade ou (in) competência individual para satisfazê-las. 
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Apesar dos avanços conquistados com a Constituição Federal (1988) e as 

posteriores legislações e normativas acerca da Assistência Social, há ainda muitas críticas 

quanto ao seu caráter disciplinador e de controle das famílias que dela necessitam, 

especialmente no caso das famílias dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas, que são frequentemente responsabilizadas por não terem educado seus 

filhos de maneira adequada. 

Romagnoli, Neves e Paulon (2017) alertam para as armadilhas da atuação da 

Psicologia nas políticas públicas de saúde e assistência social como uma forma 

“contemporânea de ‘cuidar da vida’ do outro, da saúde, da população, dos ditos 

vulneráveis sociais [...]” (p. 241). Baseando-se em Foucault, essas autoras advertem para 

o perigo de uma prática psicológica nas políticas públicas calcadas na tríade 

saber/poder/disciplina para a normalização e regulamentação da vida das pessoas que as 

utilizam.  

Um risco iminente nas famílias dos adolescentes que cumprem MSE é que, se não 

são invisibilizadas, frequentemente são idealizadas e estigmatizadas. Comumente suas 

características e anseios não são considerados e elas devem responder à normalização e à 

regulamentação da justiça e do Estado por meio, por exemplo, das políticas públicas, para 

que, assim, possam adequar-se aos enquadres18 impostos por aqueles que detêm o saber 

e o poder.  

Romagnoli (2018) afirma que os processos de subjetivação dessas famílias são 

perpassados pelos saberes e pelas relações de poder a que estão submetidas e esse é um 

ponto importante, especialmente quando se trata de grupos “usuários” das políticas 

públicas. Essa autora sugere três analisadores para compreender essas famílias: a 

privatização do social, o modelo ideal e a culpabilização. 

A privatização do social, prática amplamente difundida pelo Código de Menores 

(1927 e 1979), é a culpabilização do indivíduo pela situação em que ele se encontra, sem 

considerar o contexto macro e micro em que ele está inserido (Romagnoli, 2018). 

O risco de desconsiderar essa lógica relacional nos leva a uma privatização das 
questões sociais, a uma despolitização das relações sociais, calcada nessa 
individualização, afirmando o caráter privado da sociedade moderna. Assim, a 

 
18 O termo enquadre é usado no sentido de quadro, assim como proposto por Butler (2016) e explicado na 
nota da editora da 2ª edição: “trabalhar com molduras que restringem e ao mesmo tempo configuram o 
olhar” (s.p.). Todavia, aqui não se restringe ao olhar, mas extrapola o comportamento, portanto, adoto o 
conceito de enquadre como aquilo que restringe e configura o modo de ser das pessoas. 
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família é colocada como responsável, de forma privada, por boa parte dos 
problemas sociais e políticos que atravessam os adolescentes em conflito com a 
lei. (Romagnoli, 2018, p. 163). 

 

 Já o fato de essas famílias não se adequarem ao que é considerado modelo ideal – 

composta por pai, mãe e filhos, sendo esses frutos de um único casamento – faz com que 

elas sejam constantemente rotuladas como “desestruturadas, desorganizadas e 

responsáveis por boa parte dos problemas sociais e da incidência da criminalidade em 

nosso país” (Romagnoli, 2018, p. 164). 

 O último analisador proposto por Romagnoli (2018) é a culpabilização. A autora 

trata da culpabilização das famílias e dos jovens, ponto amplamente discutido no caso de 

adolescentes autores de atos infracionais e ela traz duas reflexões para além dessa questão. 

A primeira é como essa culpabilização desqualifica essas famílias por criarem seus filhos 

de acordo com aquilo que acreditam e da forma como são capazes de fazer, e não 

realizarem o imaginário social da família “correta”. E a segunda questão é uma 

culpabilização das técnicas que acompanham o adolescente e sua família: como elas 

próprias se sentem responsabilizadas pelo “fracasso” do acompanhamento, por exemplo, 

do cumprimento da MSE. 

Considerando a realidade de parcela significativa das famílias dos adolescentes 

que cumprem MSE, podemos afirmar: 

A família que alia vulnerabilidade social (miséria, desemprego, precárias 
condições de moradia) à vulnerabilidade subjetiva (drogas, prostituição, tráfico, 
abuso sexual) se apresenta como uma usuária crônica dos serviços públicos, 
caindo na rede, no sentido de ser aprisionada em sua incapacidade de gerir, de 
forma autônoma, seus parcos recursos. (Moreira, Bedran & Carellos, 2011, pp. 
178-179; grifo das autoras). 

 

A metáfora da rede relacionada às famílias das classes populares pode ter vários 

significados: um deles é o descrito acima, como forma de aprisionamento no modelo 

idealizado que desconsidera e critica sua forma de organização; outra maneira de 

compreender a rede nessas famílias é a proposta por Sarti (2014): elas não são nucleares, 

sua configuração é em rede, principalmente pela convivência e às vezes até coabitação 

com uma família extensa. Além disso, podemos pensar nas políticas públicas como uma 

forma de rede para capturar ou para apoiar essas famílias. 
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Outra maneira de compreender a metáfora das redes são os entrelaçamentos, os 

nós e as repetições, afinal, uma rede precisa de certo padrão para funcionar. Assim, as 

famílias dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa apresentam, com certa 

frequência, algumas características em comum, principalmente a repetição da 

vulnerabilidade entre as gerações e a centralidade nas mulheres, conforme será discutido 

a seguir. 

Essa recorrência da vulnerabilidade entre diversas gerações de uma mesma família 

apareceu várias vezes nas entrevistas que realizei, como no caso de dona Maria da Glória, 

que entrevistei e teve o marido, um filho e dois netos vítimas de homicídio. 

No relato das analistas Maria e Paulo sobre algumas famílias atendidas por elas, 

encontramos a figura da avó como a responsável pelos seus netos. Maria contou sobre 

dona Amélia, avó que criou os netos porque a filha estava presa e tinha dois netos que 

cumpriram MSE.  Também relatou a situação de Xica, adolescente cujo pai e alguns tios 

tinham sido assassinados, a mãe morava com o companheiro, tinha a sua avó como 

referência familiar e, como a avó, a neta vivenciou a situação de trajetória de vida nas 

ruas. Paulo citou um caso da avó que criava o neto, que foi assassinado, assim como os 

seus pais. São muitas as histórias de mortes entre gerações de um mesmo grupo familiar, 

causadas pela violência.  

A repetição do envolvimento com atos infracionais é comum. A analista Maria 

relatou o caso de um adolescente, Lucas, que cumpria MSE, e seus dois irmãos mais 

velhos traficavam droga, tendo um deles sido assassinado. Ao ser perguntada se atendeu 

casos de irmãos em cumprimento de MSE ou se, após o assassinato de um adolescente, 

seus irmãos vieram a cumprir MSE, Maria responde “... Tive... tive caso que o adolescente 

chega e me conta: ‘meu irmão foi assassinado, meu irmão morreu’ vários, vários, vários”. 

De acordo com ela, alguns desses adolescentes cometiam infrações junto com o irmão 

que foi assassinado, outros começaram a cometer os atos infracionais após o homicídio 

do irmão.  

Ainda de acordo com Maria, Lucas, no início do cumprimento da MSE, afirmou 

que passou a praticar atos infracionais por causa da polícia: como seus irmãos eram 

conhecidos na comunidade, a polícia o perseguia, mesmo quando ainda não cometia atos 

infracionais. Segundo o adolescente, ele começou a traficar droga como forma de 
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responder a essa perseguição policial. Depois de um tempo de iniciado o cumprimento da 

medida socioeducativa, ele disse que entrou para o tráfico para vingar a morte do irmão. 

Assim como outro adolescente, Jonathan, também acompanhado por Maria, cujo 

padrasto e o irmão – que não tinham envolvimento com a criminalidade – foram mortos, 

um foi assassinado após discutir com traficantes por causa de barulho e o outro 

confundido com um traficante. Durante o cumprimento da medida, Jonathan consegue 

dizer que sua entrada no tráfico foi causada pela injustiça desses dois assassinatos. 

Outro caso também contado por Maria, o do adolescente Bruno, cujo pai tinha 

envolvimento com a criminalidade e foi assassinado – quando ele tinha quatro ou cinco 

anos de idade – pelos donos da “boca de fumo” na qual trabalhava. Bruno passou a traficar 

na mesma “boca de fumo” que o pai. 

Também há a repetição do cumprimento de medidas socioeducativas em uma 

mesma geração, como os dois irmãos assassinados em situações diferentes e uma prima 

deles, netos de dona Maria da Glória. Assim como três netos de dona Amélia que 

receberam MSE, tendo um deles sido assassinado. 

O analista Paulo faz uma importante reflexão sobre essa recorrência da 

vulnerabilidade entre as famílias dos adolescentes que cumprem medida: 

 

Tem uma coisa que a gente constata, acho que quando a gente trabalha nesse 
risco e se dispõe a escutar esses meninos é o quanto há de violação nas histórias 
de vida. E aí a gente pensa, pode ser uma matemática muito simples pensar 
assim: tá na criminalidade, ou mata ou morre. Mas, não é uma equação simples, 
aliás, não é uma equação. Talvez dessas contas matemáticas mais complexas, 
são histórias de muita violação. Esse caso do adolescente criado pela avó, pouco 
tempo depois, o caso tava no PAEFI.  Era um menino cuja família já tinha outras 
situações de morte por violência, então, você pega, assim, são reiteradas 
situações de vulnerabilidades que culminam numa morte, que culminam na 
morte de meninos de 14, 15, 16 anos, né? 

 

Paulo fala ainda que essas famílias são “ressubmetidas”, expressão que utiliza ao 

se referir à posição de submissão das famílias, cujos filhos adolescentes cumprem MSE. 

Ele apresenta uma forma interessante de pensar a situação de grande parcela das famílias 

dos adolescentes que cumprem MSE que são “ressubmetidas” a situações cotidianas de 

privações, de vulnerabilidade, de violências, de ameaças. A trajetória dessas famílias nos 

equipamentos de assistência social também as revela como “ressubmetidas”, quando 
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precisam repetir suas histórias em sucessivas entrevistas nos serviços de políticas 

públicas, pois muitas são “usuárias” não apenas das medidas socioeducativas, mas 

também do PAEFI, da Atenção Básica e de outros serviços da Assistência Social. 

Além das repetições acima citadas, outra característica que essas famílias 

comumente compartilham é que são, na maioria das vezes, monoparentais femininas. 

Dona Maria da Glória, por exemplo, ficou viúva e criou os quatro filhos sozinha. As três 

filhas não saíram de casa e foi ela quem criou os netos. Nenhum dos oito netos 

manteve/mantêm contato com os pais. De acordo com ela, um neto odiava o seu pai, pois 

ele não o ajudava: “Joel não gostava do pai, um dia, tomou raiva e bateu no pai dele no 

meio da rua, porque ele não dava nada para ele”. O pai de outro neto não chegou a 

conhecer o filho, pois foi morto. O pai de uma neta nunca a procura. O pai de um neto 

“ajuda” quando a mãe o procura e o pai de outros dois netos “manda dinheiro quando está 

trabalhando”.  

Pela fala de dona Maria da Glória, especialmente na repetição do verbo “ajudar”: 

“o pai nunca ajudou”, “ajuda quando a mãe procura”, fica clara a noção de que a 

responsabilidade de criação das crianças é das mulheres, seja da mãe, seja da avó. Já o 

papel dos pais, para ela, parece ser exclusivamente de provedor. Quando perguntei qual 

vivência tinha achado mais difícil, dona Maria da Glória respondeu: “Enterrar meus 

filhos, meu neto, meu marido... acho que foi quando o pai deles morreu, aí era eu sozinha 

para criar, né?”. Quando questionei se foi feliz no casamento, ela disse: “Fui, ele não 

deixava faltar nada pros filhos”. 

Uma das filhas dela teve dois filhos com homens diferentes, as outras duas 

vivenciaram a mesma situação: tiveram dois filhos com o mesmo pai e o terceiro filho 

com outro. No relato de dona Maria da Glória esses homens não são mencionados, eles 

aparecem apenas quando pergunto especificamente sobre os pais dos netos. Essa ausência 

em sua narrativa parece ser uma indicação do que ocorreu no cotidiano familiar: nenhum 

desses pais conviveu com os filhos. 

A maioria das famílias dos adolescentes que recebem as medidas socioeducativas 

são monoparentais femininas. As mulheres – mães e avós – são figuras de centralidade 

no cuidado e no provimento das famílias. Encontramos também as famílias reconstituídas 

nas quais os pais biológicos estão ausentes e os companheiros das mães não assumem, 
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em muitos casos, o papel de pai das crianças e adolescentes que são filhos de uniões 

anteriores de suas atuais companheiras.  

Nesse sentido, Sarti (2014) afirma: “A sobrevivência dos grupos domésticos das 

mulheres ‘chefes de família’ é possibilitada pela mobilização cotidiana de uma rede 

familiar que ultrapassa os limites da casa”; continua a autora “[...] os papéis femininos, 

na impossibilidade de serem exercidos pela mãe-esposa-dona de casa, são igualmente 

transferidos para outras mulheres, de fora ou de dentro da unidade doméstica” (p. 40; 

grifos da autora). 

Na mesma direção de Sarti (2014), percebemos constantemente que as famílias 

atendidas pelas políticas públicas de Assistência Social não correspondem à idealização 

de uma família composta por pai, mãe e filhos, no entanto há uma organização de arranjos 

que garantem a existência e a sustentação de seus membros.  

Como resposta à não imposição de um modelo familiar ideal, no ECA não há uma 

definição do que é compreendido como família. Alguns de seus artigos dizem sobre “os 

pais, os integrantes da família ampliada ou responsáveis”; em outros, “pai ou mãe”, 

“pais”, “mãe e pai ou responsáveis”. Assim, percebe-se que o conceito de família descrito 

nesse Estatuto é amplo. 

Na situação específica dos adolescentes autores de atos infracionais, quando 

passam a cumprir as medidas socioeducativas, suas famílias são convocadas a participar 

da construção de um novo projeto de vida. Ao longo desse cumprimento da MSE, eles 

são acompanhados pela mãe, por irmã(o) mais velha(o) ou pelo pai. Alguns indicam as 

suas avós como sua principal responsável e cuidadora. 

 

3.3 Conhecendo as famílias dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa  

 Em junho de 2020, realizei uma pesquisa nos sites Scielo e Pepsic em busca de 

artigos que tratassem das famílias dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. 

Não usei nenhum tipo de filtro, como data ou idioma. Inicialmente, utilizei o descritor 

“medida(s) socioeducativa(s)” para ter uma noção de quantos artigos abordavam as MSEs 

de forma geral e, em um segundo momento, busquei por medida(s) socioeducativa(s) 

associadas à família. Li o resumo de todos os estudos encontrados para confirmar se de 

fato tratavam da temática aqui abordada.  
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 No Scielo, na busca por “medidas socioeducativas”, foram encontrados 18 artigos. 

A pesquisa sobre “medida socioeducativa” apontou 16 artigos, sendo que um já havia 

sido localizado na busca anterior. Assim, foram encontrados 33 artigos com os descritores 

“medida socioeducativa” e “medidas socioeducativas”. 

Ao utilizar os descritores “medidas socioeducativas” e “família”, encontrei três 

artigos: dois sobre internação e um sobre a liberdade assistida. Com as palavras-chave 

“medida socioeducativa” e “família” foi indicado um artigo, diferente da busca anterior, 

que tratava da internação. Esses quatro artigos de fato tinham o foco na família dos 

adolescentes que cumprem MSE. Dessa maneira, dos 33 artigos encontrados no Scielo 

com o descritor medida(s) socioeducativa(s), quatro tinham também como descritor a 

palavra família.  

No site Pepsic, na pesquisa por “medidas socioeducativas”, foram encontrados 16 

artigos, já a busca por “medida socioeducativa” resultou em 15 estudos. Dessa maneira, 

obteve-se o resultado de 31 artigos com os descritores “medida socioeducativa” e 

“medidas socioeducativas”.  

Quando pesquisei por “medidas socioeducativas” e “família”, encontrei quatro 

artigos: um sobre a liberdade assistida, um sobre as MSEs em meio aberto e dois não 

especificaram o tipo de medida. Nenhum desses quatro artigos tem o foco na família: um 

relata uma experiência de estágio na prática com adolescentes em conflito com a lei, dois 

tratam da leitura psicanalítica das MSEs, e um é sobre o processo de municipalização das 

medidas socioeducativas em meio aberto.  

A pesquisa com os descritores “medida socioeducativa” e “família” também teve 

como resultado quatro novos artigos: dois sobre liberdade assistida, um não especificou 

o tipo de MSE e outro tratava da internação. Todos eles tratam especificamente sobre a 

família dos adolescentes que cumprem MSE. Dessa maneira, dos 31 artigos encontrados 

no Scielo com o descritor medida(s) socioeducativa(s), oito tinham também como 

descritor a palavra família, apesar de apenas metade desses ter o foco na família. 
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TABELA 1 – Número de artigos encontrados MSE, MSE e família 

Descritores/Site Scielo Pepsic 

“Medidas 

socioeducativas” 

18 16 

“Medida socioeducativa” 16 

 

15 

“Medidas 

socioeducativas” e 

“família” 

03 04 (não têm o foco na 

família) 

“Medida socioeducativa” e 

“família” 

01 04 

 

 

 Ao analisar os artigos encontrados no Scielo e no Pepsic, temos: 

– 65 artigos com o descritor medida(s) socioeducativa(s) 

– desses, 12 também tinham como descritor família, todavia, quatro deles não focavam 

na família do adolescente que cumpre MSE. Dessa maneira, podemos afirmar que, de 65 

artigos publicados sobre as medidas socioeducativas, apenas oito referem-se às famílias 

dos adolescentes. 

 Esses oito artigos apresentam/discutem 1) o perfil sociodemográfico das famílias; 

2) a influência nas relações familiares dos adolescentes que cumprem MSE e que 

trabalham, bem como o sentido do trabalho tanto para o adolescente como para sua 

família; 3) a avaliação familiar e a apresentação de uma proposta de intervenção; 4) o 

sentido das MSEs e medidas protetivas para as famílias e os adolescentes; 5) as relações 

familiares antes, durante e após o cumprimento da MSE; 6) o sentido da MSE de 

internação para as famílias dos adolescentes; 7) as vivências dos adolescentes que 

cumprem  medidas socioeducativas (dentre outras, a participação familiar no 

cumprimento); e 8) a forma como as famílias são retratadas pelas técnicas das medidas. 

 Desses oito artigos, utilizei cinco na escrita deste item, pois eles descreviam e 

discutiam aspectos relacionados à caracterização das famílias dos adolescentes que 

cumprem MSE. Além desses cinco trabalhos, por meio de pesquisa nas referências 
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bibliográficas utilizadas como fontes de estudos que li para esta tese, encontrei outros 

quatro estudos que se encaixaram na temática que eu procurava.  

 Todos os nove estudos que serviram como fonte para a escrita deste tópico estão 

apresentados no quadro abaixo: 
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QUADRO 1 – Artigos sobre a caracterização das famílias dos adolescentes que cumprem MSE 

Título Autoria Tipo Data Instituição MSE Participantes 
Um olhar sobre a família de 

jovens que cumprem medidas 

socioeducativas 

Ana Cristina Garcia 

Dias, Dorian Mônica 

Arpini e Bibiana 

Rosa Simon 

Artigo 2011 Universidade Federal 

de Santa Maria e 

Centro Universitário 

Franciscano 

Internação Três mães e uma avó 

responsáveis por adolescentes 

que cumpriam internação 

Da privação da dignidade social 

à privação da liberdade 

individual 

Ana Luiza de Souza 

Castro e Pedrinho 

Guareschi 

Artigo 2008 Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

Internação Cinco adolescentes que 

cumpriam internação 

Adolescentes em conflito com a 

lei: aspectos sociodemográficos 

de uma amostra em medida 

socioeducativa com privação de 

liberdade 

Tárcia Rita Davoglio 

e Gabriel José Chittó 

Gauer 

Artigo 2011 Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

Internação 83 adolescentes que cumpriam 

internação 

O contexto de exclusão social e 

de vulnerabilidades de jovens 

infratores e de suas famílias 

Maria Cristina Feijó 

e Simone Gonçalves 

de Assis 

Artigo 2004 Universidade do 

Contestado e 

Fundação Oswaldo 

Cruz 

Internação e 

semiliberda

de 

61 adolescentes que estavam 

cumprindo internação ou 

semiliberdade 
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O adolescente em liberdade 

assistida, genitores e avós: 

vinculação e práticas parentais 

Viviane Terres 

Ribeiro 

Disser

tação 

2012 Universidade 

Estadual Paulista 

Liberdade 

assistida 

10 jovens em cumprimento de 

liberdade assistida, seus 

genitores (mãe e/ou pai ou 

padrasto) e avós 

Envolvimento em atos 

infracionais e com drogas como 

possibilidades para lidar com o 

papel de filho parental 

Maria Aparecida 

Penso e Maria 

Fátima Sudbrack 

Artigo 2004 Universidade 

Católica de Brasília e 

Universidade de 

Brasília 

Semiliberda

de 

10 adolescentes que estavam 

cumprindo semiliberdade e 

suas famílias 

Single session work: intervenção 

única com a família e adolescente 

em conflito com a lei 

Liana Fortunato 

Costa, Flávio Lôbo 

Guimarães, Luciana 

Monteiro Pessina e 

Maria Fátima Olivier 

Sudbrack 

Artigo 2007 Universidade de 

Brasília e 

Universidade 

Paulista 

Internação Um adolescente que estava 

cumprindo internação e seu 

irmão 

A significação das medidas 

socioeducativas para as famílias 

de adolescentes privados de 

liberdade 

Luana Alves de 

Souza e Liana 

Fortunato Costa 

Artigo 2013 Universidade de 

Brasília 

Internação Três genitoras e dois irmãos de 

adolescentes que estavam 

internados 
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Perfil de famílias de adolescentes 

em conflito com a lei atendidas 

nos núcleos de medida 

socioeducativa 

Elaine Oliveira 

Toledo, Jônatas 

Bussador do Amaral, 

Carolina Nunes 

França e Yara 

Juliano 

Artigo 2014 Universidade Santo 

Amaro 

Internação 30 famílias de adolescentes que 

cumprem MSE, 30 famílias de 

adolescentes que não cumprem 

MSE e 12 profissionais que 

atendem essas famílias nos 

núcleos de MSE 

 

Quadro de autoria da pesquisadora responsável
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Ao analisar a tabela acima, podemos constatar que as pesquisas: 

– Foram publicadas entre 2004 e 2014, sendo que duas delas foram publicadas em 2011, 

ano de criação da lei do SUAS e apenas um ano antes de instituição do Sinase (2012). 

– Duas são vinculadas à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, três são 

de instituições do estado de São Paulo e três de Brasília, tendo os autores de um artigo 

dupla vinculação institucional, a Universidade de Brasília e a Universidade Paulista. 

 O dado que mais chama a atenção é que, dos nove trabalhos encontrados que têm 

entre os objetivos discutir o contexto familiar dos adolescentes que cumprem MSE, sete 

focam na medida de internação, dois trabalham com a semiliberdade, sendo que um artigo 

aborda tanto a internação como a semiliberdade; apenas um estudo refere-se à liberdade 

assistida e nenhum deles trata da prestação de serviços à comunidade. 

 A ausência de pesquisas sobre a PSC pode ter três possíveis explicações: por ser 

uma forma de trabalho, é comum que, aos adolescentes com menos de 14 anos, não seja 

aplicada essa medida, ou seja, os adolescentes que cumprem MSE de PSC geralmente são 

mais velhos e, por isso, já não necessariamente residem com suas famílias de origem, mas 

sim com a sua própria companheira e seus filhos ou até mesmo sozinhos. Outra 

possibilidade é que o PSC tem o menor tempo possível de aplicação: máximo de seis 

meses, enquanto a LA, por exemplo, tem a duração mínima de seis meses e a internação 

tem o prazo máximo de três anos (ECA, 1990). Uma outra hipótese é que não há no ECA 

(1990) nenhuma menção à família do adolescente que cumpre PSC, enquanto na LA está 

escrito no Art. 119: 

 

Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a 
realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I – promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 
orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de 
auxílio e assistência social; 

 

Diante dessa breve introdução sobre as pesquisas que serviram de base para este 

item, apresento agora o que elas trazem de contribuições para conhecer as famílias dos 

adolescentes que cumprem MSE. 

Para Davoglio e Gauer (2011), a realidade vivenciada pelos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa é pouco conhecida. Nesse mesmo sentido, sobre as 
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pesquisas a respeito dos adolescentes que cometem atos infracionais, afirmam Feijó e 

Assis (2004):  

Em geral, os autores enfocam o lado econômico, institucional, as políticas 
públicas, as drogas, e mesmo o aspecto pessoal, como alguns recursos para 
explicar a infração. A família e suas vulnerabilidades têm sido pouco estudadas 
no seu relacionamento com a delinquência, principalmente em nível nacional. 
(p. 158). 

 

Os estudos a que tive acesso apontam que algumas características são comumente 

encontradas entre essas famílias. A principal delas é o pertencimento às classes populares 

(Costa, Guimarães, Pessina e Sudbrack, 2007; Souza & Costa, 2013), especialmente no 

que tange ao fato de morarem em comunidades da periferia, com alto índice de 

vulnerabilidades.  

Ribeiro (2012) destaca que os adolescentes que entrevistou vivenciavam vários 

fatores considerados de risco que os predispunham ao cometimento de atos infracionais, 

dentre eles: baixa escolaridade – tanto do adolescente quanto de seus pais – baixa renda 

familiar; moradia em bairro com alto índice de violência; escassez de atividade de lazer 

em conjunto com a família e baixa rede de apoio institucional. 

Essa descrição de Ribeiro (2012) é a realidade comumente vivenciada pelos 

adolescentes que acompanhei durante o cumprimento da MSE: seus pais tiveram pouco 

acesso à educação escolar e eles mesmos estudaram durante pouco tempo. Recordo-me 

que, durante o atendimento a um adolescente que gostava muito de desenhar e que não 

frequentava a escola, solicitei que ele desenhasse sua última escola. Ele fez um prédio 

com uma grande porta “de sair”, chama atenção o fato de a porta não ser também para 

entrar, mas apenas para sair da escola. 

Os relatos dos adolescentes e de seus familiares sobre as situações de violência 

vivenciadas no território em que moravam eram frequentes durante os meus 

atendimentos. A violência que os adolescentes e suas famílias sofriam eram praticadas 

tanto pelos próprios moradores da região – muitos deles envolvidos com a criminalidade 

– como pela polícia. A polícia era a autora de atos de violência, principalmente contra os 

adolescentes conhecidos como autores de atos infracionais. Por exemplo, no caso da 

ronda policial na casa da família, até mesmo agressões físicas, como a sofrida por um 

adolescente que afirmou ter sido queimado na perna por um policial, por ter uma tatuagem 

de um palhaço, conhecido como “matador de policial”. 
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Frequentemente as mães são apontadas como a principal figura de cuidado desses 

adolescentes, ao mesmo tempo que os pais são apresentados como figuras de pouca 

participação na vida dos filhos (Toledo, Amaral, França & Juliano, 2014; Penso & 

Sudbrack, 2004), havendo, inclusive, relatos de violência do pai contra a mãe e/ou o grupo 

familiar (Souza e Costa, 2013). Como forma de sinalizar o afeto e mesmo a gratidão pela 

mãe, era muito comum entre os adolescentes que acompanhei no cumprimento da MSE 

a presença de uma tatuagem no antebraço para homenageá-la, fosse com o nome dela ou 

mesmo com a palavra “mãe” e uma coroa representando uma rainha. 

Nos estudos encontrados, foram relatados vários casos de adolescentes que não 

conheceram seus pais porque eles abandonaram a família ou haviam morrido quando o 

filho era criança (Feijó & Assis, 2004). 

Penso e Sudbrack (2004) pesquisaram 10 adolescentes que cumpriam MSE de 

semiliberdade e seus familiares, e, de acordo com as autoras, a ausência paterna fez com 

esses adolescentes assumissem diferentes papéis na família, como: cuidar dos irmãos 

mais novos, além de prover recursos materiais para manter a família e defender a mãe da 

violência doméstica praticada por seus pais. O afastamento do pai também foi apontado 

como um problema entre as mães entrevistadas por Ribeiro (2012), que afirmaram que 

não poderiam buscar apoio do pai do adolescente caso precisassem. 

Dias, Arpini e Simon (2011) realizaram uma pesquisa com três adolescentes que 

cumpriam MSE de internação e suas famílias, com o objetivo de conhecer suas relações 

familiares. As duas mães e a avó que participaram desse estudo apontaram a ausência 

paterna e os problemas de relacionamento entre o pai e o filho como uma das justificativas 

para o cometimento do ato infracional. Essa motivação também foi encontrada na 

pesquisa de Souza e Costa (2013), que igualmente ouviram das famílias entrevistadas que 

o mal exemplo paterno foi um dos motivos para o envolvimento dos filhos com os atos 

infracionais. Para Dias, Arpini e Simon (2011): 

 

Podemos constatar que esses familiares se culpabilizam ou culpabilizam figuras 
próximas de seu ambiente pelo envolvimento com atos infracionais. Em nenhum 
momento, questionam outros possíveis fatores que estão associados à situação 
de vulnerabilidade dessas famílias como, por exemplo, condições de trabalho 
inadequadas, contexto sociocultural violento, falta de assistência etc. (p. 532).  
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A ausência do pai do adolescente foi apontada por Feijó e Assis (2004) como uma 

causa para a “circulação de crianças” pela família extensa, que mandam os filhos para 

morar na casa de parentes “por não terem condições de criar todos os filhos, ou quando 

se juntam com outro companheiro, que não está disposto a criar enteados” (p. 160).   

Essas autoras também identificaram que a ausência paterna faz com que as mães 

sejam as únicas a trabalhar, tendo, assim, que deixar as crianças com outras pessoas ou 

até mesmo sozinhas (Feijó e Assis, 2004). Vale constatar que a maioria das mães que 

participaram das pesquisas aqui abordadas trabalhavam fora de casa (Toledo et al., 2014), 

principalmente como empregadas domésticas (Souza & Costa, 2013). 

A falta do pai também apareceu nas histórias dos adolescentes que foram 

acompanhados por mim e, durante o desenvolvimento da tese, essa ausência também foi 

apontada nas narrativas das analistas entrevistadas. Em apenas um relato, feito pelo 

técnico Paulo, o pai é descrito como o cuidador do filho, mas na maioria das vezes, as 

analistas mencionaram os pais por eles terem sido assassinados ou presos.  

De acordo com Feijó e Assis (2004), ao entrevistarem 61 adolescentes que 

cometeram atos infracionais graves:  

Observou-se que há um padrão comum à maioria dos jovens entrevistados, com 
relação aos cuidados iniciais: eles não tiveram os cuidados da mãe na maior parte 
do tempo, seja porque a mãe trabalhava, seja porque ela não demonstrava 
interesse ou afeto pelo filho. Geralmente, eles eram deixados com alguém da 
família. O jovem podia ficar com as(os) irmãs(os) mais velhas(os), com a avó, 
ou com uma tia, enquanto a mãe saía para trabalhar. Poucos adolescentes foram 
deixados em creche ou com alguma pessoa fora da família. As crianças que 
foram cuidadas pela mãe, desde bebê, perfazem 19,6%. (p. 162). 

 

No estudo conduzido por Ribeiro (2012), das dez mães entrevistadas, nove 

apontaram que a avó do adolescente, sem especificação se materna ou paterna, foi a 

pessoa ou instituição que as apoia em caso de necessidade19. Em relação aos vínculos 

afetivos, entre os dez adolescentes entrevistados, houve a citação da avó sete vezes na 

resposta “ama” ou “gosta” e apenas uma vez em “não gosta” (Ribeiro, 2012). 

 
19 Essa informação foi apresentada por Ribeiro (2012) no quadro intitulado “Pessoas ou instituições com 
quem a mãe pode contar em caso de necessidade”, que tinha como opções: Familiar (avós, tios, tias, 
cunhada), Extrafamiliar (vizinhas, pastor, amigos, ninguém) e Instituições (Igreja, Bolsa-família, CREAS 
II e nenhuma).  
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Na entrevista que conduzi com a analista Maria, ela contou o caso de um 

adolescente, Bruno, que iniciou o cumprimento da MSE acompanhado pela avó, pois sua 

mãe não podia se ausentar do trabalho no dia do primeiro encontro. 

Dias, Arpini e Simon (2011) afirmam que entre os adolescentes que pesquisaram,  

há uma referência a uma organização familiar “ampliada”, com a presença de 
avós e tios como cuidadores, além das figuras do pai e da mãe. Na história desses 
adolescentes é comum as famílias viverem divididas no que diz respeito à 
moradia, tendo irmãos morando com avós ou tios ou mesmo eles morando com 
avós ou tios. (p. 533). 

 

 Essas autoras afirmam, ainda, que essa é uma forma encontrada, principalmente 

pelas mães, para proteger seus filhos até mesmo da violência sofrida na própria residência, 

além de preservar os vínculos familiares.  

 Dois pontos muito variáveis entre as pesquisas que encontrei foram: número de 

filhos e situação socioafetiva dos pais. Ao encontro dessa constatação, sobre as famílias 

que pesquisou, Ribeiro (2012) afirma: “As tipologias das famílias participantes foram 

bem diversificadas, apresentando seis configurações diferentes, indicando a tendência 

atual de maior variedade dos arranjos familiares” (p. 95). 

Entre as famílias pesquisadas por Toledo et al. (2014), a maioria tinha três ou mais 

filhos; já nos estudos conduzidos por Castro e Guareschi (2008), havia um caso de filho 

único e outro em que, na primeira união, a mãe e o pai tiveram apenas um filho, o 

adolescente que cumpria medida e, no segundo casamento, essa mulher teve outros cinco 

filhos.  

 Na pesquisa de Feijó e Assis (2014), a maioria dos adolescentes é proveniente do 

que as autoras chamaram de “família dividida”: pais que morreram ou abandonaram os 

filhos; pais separados e que contraíram novas uniões nas quais tiveram outros filhos. Já 

entre os participantes dos estudos de Davoglio e Gauer (2011), a maioria dos adolescentes 

morava com a mãe ou o pai ou com o pai e a mãe quando cometeu o ato infracional. As 

entrevistas conduzidas por Ribeiro (2012) demonstraram que praticamente um terço dos 

adolescentes vivia com as avós, tias(os), sobrinhos, sendo que a mãe morava em outra 

casa e o pai era falecido ou separado. 

A maioria dos estudos a que tive acesso tinha o registro de que nas famílias 

pesquisadas havia pessoas que foram presas por envolvimento com a criminalidade e/ou 
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adolescentes, como irmãos, que haviam cumprido MSE por terem cometido ato 

infracional (Davoglio & Gauer, 2011; Souza & Costa, 2013).  

Essa informação confirma o que também encontrei na minha pesquisa de campo. 

A analista Maria relatou alguns casos em que o adolescente que acompanhou não era a 

única pessoa da família em conflito com a lei, como o de Dona Amélia, que teve três 

netos que cumpriram MSE (sendo que um deles foi assassinado), cuja mãe havia sido 

detida anteriormente. 

A analista Maria ainda acompanhou o adolescente Luciano – em cumprimento da 

LA – que teve um irmão morto em uma disputa do tráfico de drogas e outro que também 

estava envolvido com a criminalidade. Já sobre o adolescente Adélio, Maria contou que 

“O pai dele era um grande traficante, só que ele era daqueles caras do tráfico que tava 

começando numa onda de roubo a grandes mansões em Belo Horizonte e ele conciliava 

duas atividades consideradas ilícitas”. 

Como podemos perceber, há uma grande semelhança entre as conclusões das 

pesquisas consultadas quanto à recorrência intergeracional do cometimento de atos 

infracionais pelos membros das famílias e quanto a ausência dos pais na convivência 

familiar. Essa descrição afirma que a maioria das famílias é monoparental feminina, 

sendo que as mulheres estão na sua centralidade com o duplo encargo de arcar com as 

atividades de cuidado e de provedora.  

 Especificamente sobre a relação da família com o ato infracional e o cumprimento 

das medidas socioeducativas, as pesquisas apontaram que, frequentemente, há uma 

surpresa por parte dos responsáveis ao tomarem conhecimento de que os adolescentes 

cometiam tais atos. No estudo realizado por Toledo et al. (2014), por exemplo, metade 

das famílias só soube quando foi chamada à delegacia. Para Dias, Arpini e Simon (2011):  

De fato, observa-se que a família tem dificuldades para reconhecer os sinais ou 
mesmo o delito dos jovens, evitando enfrentar a problemática enquanto o 
ambiente externo não lhes exige que seja tomada alguma providência. Pode-se 
dizer que a internação faz com que os responsáveis se depararem com os atos 
violentos dos jovens. (p. 529). 

  

As famílias ouvidas por Dias, Arpini e Simon (2011) relataram, com muito 

sofrimento, como lhes foi contado sobre a internação do filho. Além de narrarem a 

vergonha de ter um filho que cometeu ato infracional, também reclamaram a forma como 
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foram acusadas de terem sido incapazes de criar o filho de maneira adequada, 

principalmente pelas autoridades, que as responsabilizam pelo cometimento da infração 

pelo adolescente, sem considerar o contexto social de vulnerabilidades no qual a família 

está inserida. 

Dona Maria da Glória, a avó que entrevistei, contou que ficou sabendo que os dois 

netos cometiam atos infracionais quando eles foram “pego vendendo droga” (sic). 

Quando perguntei como se sentiu quando eles foram apreendidos ela respondeu: “Uai, 

fazer o quê? Conselho a gente dá, né, mas ele não ouve...” (sic). Já quando questionei se 

os netos explicaram para ela o que aconteceu quando foram pegos e se ela conversou com 

eles a esse respeito, disse: “Não, porque eu já sabia o que tinha sido”. 

A medida socioeducativa de internação foi comumente apontada pelas famílias 

como uma forma de proteção aos adolescentes (Toledo et al., 2014). Como consequência 

do cumprimento dessa medida, as famílias relataram: aprendizado e amadurecimento dos 

filhos, que se reaproximaram de sua família e passaram a se relacionar melhor com ela e 

com a sociedade (Dias, Arpini e Simon, 2011).  

Ainda de acordo com Dias, Arpini e Simon (2011), é importante ressaltar que, 

com a internação do filho e o apoio da instituição em que ele se encontrava acautelado, a 

própria família conseguiu se organizar melhor e apoiar o adolescente. 

Já no caso dos netos da dona Maria da Glória, ela considerou sobre o cumprimento 

da LA: “Achei que ia resolver, mas não resolveu nada, não tomou vergonha”. 

Quanto à participação familiar durante o cumprimento da MSE, Toledo et al. (2014) 

relataram que as famílias que pesquisaram compreendiam que o seu papel era 

exclusivamente o de visita ao adolescente na instituição, o que ocorria uma vez por 

semana, geralmente, no único dia de folga do trabalho dos responsáveis. Quando os netos 

estavam acautelados, dona Maria da Glória relatou que ia visitá-los toda semana; já sobre 

sua participação durante o cumprimento da MSE, afirmou: “Era eu a responsável, eles 

era de menor, sempre eu tinha que tá na frente” (sic). 
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3.4 A família não idealizada: a avó que é mãe 

 

Conforme explicitado na introdução desta tese, o objetivo inicial da presente pesquisa 

era o de compreender a vivência do luto das avós que criavam os netos que cumpriam 

medida socioeducativa e que foram assassinados. Como tive dificuldade em localizar 

essas avós, elas saíram da centralidade do trabalho, mas continuaram a ser relevantes.  

Mesmo que eu tenha conseguido entrevistar apenas uma avó, essas importantes 

figuras aparecem nas entrevistas das analistas de políticas públicas, e, assim, busquei 

conhecê-las também por meio do levantamento dos artigos derivados de pesquisas sobre 

os adolescentes em MSE e suas relações familiares. Aqui, faço uma indagação às políticas 

públicas: onde estão as avós que criam os seus netos, especialmente nos contextos de 

vulnerabilidade? E também à academia: onde estão as pesquisas sobre essas avós?  

Apesar de, na vida dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, muitas 

vezes ser a avó a figura central, reconhecida como aquela que os criou, o lugar dessas 

mulheres é contraditório; é uma presença inviabilizada que aparece pouco, seja nos dados 

oficiais, seja nas pesquisas. Assim, vale destacar que, quando fui entrevistar dona Maria 

da Glória, ela não permitiu que eu gravasse as suas respostas, como se a sua fala não 

pudesse ter registro, como se o que ela diz, enquanto avó, que criou dois netos que foram 

assassinados, não pudesse ser exposto, anunciado, não tivesse relevância.  

 

3.4.1 As pesquisas sobre as avós 

As mudanças familiares (Araújo & Dias, 2010; Oliveira & Pinho, 2013; Brasil, 

2015; Coelho & Dias, 2016) e o aumento da expectativa de vida (Oliveira & Pinho, 2013; 

Brasil, 2015; Coelho & Dias, 2016; Deus & Dias, 2016), principalmente, resultaram em 

um significativo aumento de pesquisas internacionais sobre a relevância da relação entre 

netos e avós na década de 1980 (Cardoso, 2011; Oliveira & Pinho, 2013; Deus & Dias, 

2016).  

Dias e Silva (1999), ao realizarem uma revisão de literatura sobre os estudos 

acerca dos avós, entre as décadas de 1970 e 1990, afirmam que, na psicologia, essas 

pesquisas ocorreram essencialmente pelo viés psicanalítico, e que o enfoque estava, 

principalmente, na projeção dos netos de sentimentos parentais nos avós e, desses, na 

possibilidade de corrigirem as vivências que tiveram com seus próprios filhos. 
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Segundo Dias (2017), os estudos brasileiros sobre as avós tiveram início na década 

de 1980. Em 1983, a defesa da dissertação de mestrado intitulada Interação familiar: a 

influência dos avós na família nuclear – Um estudo de caso, no Programa de Pós-

graduação em Psicologia da UnB, de autoria de Dias foi um marco. Quatro anos depois, 

foi publicado livro Autoridade & afeto: avós, filhos e netos na família brasileira (Barros, 

1987). 

Ainda de acordo com Dias (2017), na década de 1990, houve um maior número 

de pesquisas brasileiras sobre as avós. Foi publicado um artigo na revista Psicologia 

Teoria e Pesquisa, intitulado “A importância dos avós no contexto familiar” (Dias, 1994). 

Foram defendidas duas dissertações de mestrado nos Programas de Pós-graduação em 

Psicologia, da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB): “Netos, o olhar das avós: vivências de avós que cuidam de seus netos” (Atalla, 

1996) e “Avôs e avós: percepção do papel” (Silva, 1997), respectivamente. Além disso, 

foi escrita uma tese, também no Programa de Pós-graduação em Psicologia da USP, 

“Vidas compartilhadas: o universo cultural das relações avós e netos” (Oliveira, 1993), 

posteriormente publicada como livro.  E, ainda, um capítulo intitulado “Os avós: uma 

revisão da literatura nas três últimas décadas”, de autoria de Dias e Silva (1999) em um 

livro sobre casal e família. 

Dias (2017) afirma que, a partir da década de 2000, houve um importante aumento 

dos estudos sobre as avós no Brasil, que foram apresentados tanto em artigos como em 

dissertações, teses e livros. Ocorreu também uma ampliação das áreas dessas pesquisas; 

se nas décadas anteriores observava-se uma prevalência da psicologia, passaram a existir 

estudos nos mais diversos campos de conhecimento, como direito, artes, literatura, 

educação, gerontologia, serviço social, enfermagem, tecnologias de comunicação e 

informação. Da mesma forma, houve uma ampliação nos Estados em que essas pesquisas 

eram realizadas: elas ocorriam nas várias regiões do país, com maior prevalência no 

Nordeste e Sudeste (Dias, 2017). 

A pesquisadora Cristina Dias, considerada uma das pioneiras e principais 

referências nos estudos brasileiros sobre as avós, ao realizar um “Panorama da produção 

científica sobre avós e netos no Brasil” (Dias, 2017), dividiu essas pesquisas nas 

categorias apresentadas na tabela abaixo: 
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TABELA 2 – Panorama sobre as pesquisas acerca das avós e dos netos no Brasil, 2000-2017 

Tema Anos das principais publicações 

Avós diante da chegada de um neto Entre 2000 e 2007 

Avós e ciclo de vida – netos crianças Entre 2006 e 2016 

Avós e ciclo de vida – netos adolescentes Entre 2001 e 2013 

Avós e ciclo de vida – netos adultos Entre 2003 e 2015 

Avós e educação 2007 e 2010 

Avós e saúde Entre 2006 e 2012 

Avós que criam netos Entre 2010 e 2014 

Intervenções intergeracionais Entre 2001 e 2013 

Tabela de autoria da pesquisadora responsável Fonte: Dias (2017) 

 

Coelho e Dias (2016) afirmaram que, a partir dos anos 1990, muitas pesquisas 

brasileiras sobre as avós tiveram como foco a temática das avós que criavam seus netos. 

Ainda de acordo com essas autoras, esses estudos tiveram início nos Estados Unidos, 

quando os pesquisadores começaram a perceber o aumento do número de famílias que 

vivenciavam essa situação. 

Constata-se, assim, que a ampliação do número de pesquisas sobre as avós decorre 

do aumento do tempo de convivência entre elas e os netos, o que, consequentemente, faz 

com que as avós ocupem lugar de destaque na criação deles. As mudanças demográficas, 

o aumento da expectativa de vida e do número de gravidez entre mulheres muito jovens, 

a inserção das mulheres com filhos pequenos no mercado de trabalho público e a 

necessidade de rede de solidariedade familiar na ausência ou insuficiência de creches, por 

exemplo, podem ser apontadas como possíveis explicações para o aumento desse 

convívio. 

 

3.4.2 “Avosidade” e avós guardiãs 

Em 1977, a psiquiatra e psicanalista argentina Paulina Redler, ao realizar estudos 

na área de psicogerontologia, criou o termo “abuelitud” para designar a “organización 
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que incluyera en la estructuración psíquica individual y familiar la figura del abuelo”20. 

Redler consultou a Academia Argentina de Letras e, após quatro anos de pesquisas, 

passou a adotar o termo “abuelidad”, que ganhou notoriedade com o movimento social 

das “Avós da praça de maio” (Redler, site).  

De acordo com Coelho e Dias (2016), “Atualmente, ampliou-se o número de lares 

em que se verifica a corresidência, nos quais várias gerações residem juntas, assim como 

aqueles em que os avós criam seus netos integralmente” (p. 1). Na literatura nacional 

existem diferentes nomenclaturas para designar as avós que criam seus netos, como: avó 

em tempo integral, avó guardiã (Dias & Silva, 1999), avó cuidadora (Cardoso & Brito, 

2014), mãe substituta (Dias & Silva, 1999; Pinto, Arrais & Brasil, 2014).  

A necessidade de criação de um termo para designar a relação entre avós e netos 

demonstra a importância desse vínculo: “As mudanças nas relações entre avós e netos 

decorrentes das transformações pelas quais as famílias vêm passando têm levado a um 

crescente questionamento sobre o papel dos avós na educação de seus netos” (Oliveira & 

Pinho, 2013, p. 634).   

Em uma pesquisa realizada em 2001, sobre as avós goianienses, Cupolillo, Costa 

e Paula (2001) afirmaram que a família está se transformando e, com isso, os papéis 

sociais que cada um exerce nesse grupo também sofre alterações. Para essas 

pesquisadoras “mal sabemos avaliar a posição de alguns de seus membros da família, 

como os avós.” (p. 118).  

Em alguns casos, essa dificuldade em avaliar o lugar da avó na família e, mais 

especificamente, na criação dos netos, traz consequências para a organização desse grupo 

familiar. Por exemplo, em estudo realizado por Silva e Salomão (2003), algumas avós 

demonstraram o desejo de registrar os netos em seu próprio nome, como se fossem sua 

mãe biológica. Além disso, alguns netos chamavam suas avós de mãe, situação que se 

repetiu na pesquisa de Cupolillo et al. (2001), seja por que eram criados exclusivamente 

por elas, seja por que os cuidados eram divididos entre mãe e/ou pai e avó.  

Certa vez acompanhei o caso de um adolescente que cumpria medida 

socioeducativa, morava e era criado por sua avó, inclusive tendo sido ela quem o ajudou 

a construir o Plano Individual de Acompanhamento (PIA), quando ele recebeu a medida 

 
20 Tradução livre realizada pela pesquisadora: “organização que incluiu na estrutura psíquica individual e 
familiar a figura do avô.” 
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socioeducativa. Todavia, na hora da assinatura do PIA, ele indicou a mãe como sua 

responsável. Isso também ocorria na escola, a avó o acompanhava, mas nas reuniões ele 

preferia que a sua mãe fosse chamada. Era como se esse adolescente tivesse uma 

responsável do cotidiano, a avó, e uma responsável burocrática, a mãe. É interessante 

pensar que talvez essa fosse uma resposta dele ao enquadre imposto de modelo de família 

tradicional, idealizada: para a vida pública, as formalidades, a medida socioeducativa, a 

escola e a justiça, a responsável era a mãe. Mas no cotidiano quem exercia a maternidade, 

no sentido de criação, era a avó. 

Nesse mesmo sentido, uma das crianças entrevistada por Cupolillo et al. (2001) 

afirmou ter duas mães: a mãe biológica, que se ausentava durante a semana – não foi 

explicado o motivo, se para trabalho, por exemplo – e a avó materna, aquela que se 

responsabilizava por ela na ausência da genitora. Das 135 avós pesquisadas, 107 foram 

identificadas como as que cuidavam dos netos (alimentavam, protegiam, ensinavam e 

brincavam). As avós pesquisadas foram categorizadas em: avós que se mudaram para a 

casa dos filhos; as que receberam as filhas (viúvas ou separadas) em sua casa; as que 

abrigavam filhas mães-solteiras e exerciam a função de cuidadoras dos netos; as avós que 

eram responsáveis pelos netos, que cuidavam esporadicamente deles, e aquelas que 

residiam apenas na companhia dos netos.  

Segundo Coelho e Dias (2016), compreender as causas que fizeram com que as 

avós se tornassem guardiãs dos netos tem relevância principalmente pelas consequências 

“no bem-estar psicológico dos avós, dos netos e na qualidade do relacionamento entre 

eles” (p. 3).  

Para compreender os possíveis motivos para o fato de as avós tornarem-se as 

principais responsáveis pela criação dos netos, é importante pensar em dois grandes 

grupos de explicações.  

O primeiro deles diz respeito a alterações demográficas, pois há o aumento da 

população idosa em consequência da maior expectativa de vida das pessoas, assim, cada 

vez há mais pessoas com maior possibilidade de se tornarem avós (Dias & Silva, 1999; 

Coelho & Dias, 2016). Alves (2019) realizou um levantamento sobre a expectativa de 

vida ao longo da história no Brasil e encontrou os seguintes dados: em 1950, 4,9% da 

população brasileira era composta por idosos, em 2020, a perspectiva era que esse 

percentual chegaria a 14%.  
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No segundo grupo de possíveis explicações, estão os fatores sociais: gravidez na 

adolescência (que será discutida no final deste capítulo) (Dias & Silva, 1999; Brasil, 

2015); mãe solteira (Silva & Salomão, 2003); permanência das filhas na casa da família 

de origem (por exemplo, na pesquisa realizada por Silva e Salomão, 2003, essa situação 

era vivenciada por 56% das jovens mães participantes); genitores que não assumem/se 

responsabilizam por seus filhos (Silva & Salomão, 2003); separação do casal (Brasil, 

2015; Deus & Dias, 2016); desemprego dos pais, uso/abuso de drogas por partes do(a) 

pai/mãe (Dias & Silva, 1999; Brasil, 2015); violência (Brasil, 2015); falta de tempo dos 

pais, necessidade de permanecer fora de casa por causa do trabalho (Dias & Silva, 1999) 

(como em plantão, por causa de viagens ou por morar no serviço, sendo essa última 

situação comum no caso de empregadas domésticas ou babás); morte dos pais (Dias &, 

Silva, 1999). 

Ao realizarem uma revisão da literatura sobre avós guardiãs, no período de 2004 

a 2014, Coelho e Dias (2016) constataram que a maioria dos artigos publicados teve como 

preocupação analisar as consequências da criação pelas avós tanto para elas quanto para 

seus netos. Em uma pesquisa feita na cidade de Recife (PE), a autora Brasil (2015), ao 

estudar as percepções e vivências das avós guardiãs em relação à criação de seus netos 

em uma comunidade de baixa renda, constatou que, apesar de relatarem cansaço, doenças 

e dificuldades financeiras, elas nutriam, em sua maioria, sentimentos positivos pelos netos 

que criavam, a ponto de não aceitar que eles as deixassem. Entre as dificuldades relatadas 

pelas avós entrevistadas, destacam-se as de ordem financeiras, a baixa escolaridade e os 

problemas para estabelecimento de limites, bem como o receio de que os netos envolvam-

se em comportamentos de risco. Quanto às expectativas, as avós citaram que desejavam, 

para si mesmas, sossego e descanso; enquanto para os netos, queriam que eles estudassem 

e trabalhassem (Brasil, 2015). 

Quando há uma cocriação das crianças pelos pais e pelos avós, mas existe 

dificuldade de delimitação dos papéis avós/pais, pode haver consequências negativas para 

a família: 

A mediação dos pais é essencial no relacionamento entre avós e netos; os limites 
entre ser pais e ser avós devem ser demarcados, sendo função dos pais a 
responsabilidade pelos filhos. Dessa forma, é importante o respeito a cada função 
dos membros familiares a fim de estruturar um contexto harmonioso, saudável e 
socialmente produtivo. (Falcão & Salomão, 2005, p. 210). 
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É importante ressaltar que, das pesquisas a que tive acesso, nenhuma das filhas 

participantes reclamou dessa falta de delimitação do papel avó/mãe. Já as avós, em dois 

estudos, Pinto, Arrais e Brasil (2014) e Silva e Salomão (2003), criticaram a ausência das 

filhas no cuidado dos netos e disseram estar cansadas das responsabilidades com eles. 

Em relação aos netos/filhos, destaca-se que essa falta de definição pode ter efeitos 

em sua criação, por exemplo, no exercício da autoridade pela pessoa responsável e na 

imposição de limites. Silva e Salomão (2003) observaram que todas as avós participantes 

da pesquisa realizada por elas “apresentaram dificuldades de colocar limites rígidos para 

as crianças” (p. 142). 

 

3.4.3. Avós e classes sociais: mesma moradia e circulação de crianças  

Na revisão de literatura que realizaram acerca das avós, dos trabalhos publicados 

entre os anos de 1970 e 1990, Dias e Silva (1999) questionaram o fato de a maioria das 

pesquisas identificadas terem sido realizadas com famílias de classe média.  

Muitos estudos encontrados para a elaboração desta tese tratam das avós que se 

tornam guardiãs por motivos mais frequentemente detectados nas camadas populares ou 

que causam maior impacto na organização dessas famílias: gravidez na adolescência, 

morte, desemprego ou recasamento dos pais. 

A avó que entrevistei, dona Maria da Glória, criou os filhos das duas filhas que 

morreram; ambas foram mães na adolescência e ela já era a responsável pelos netos antes 

mesmo do falecimento das filhas. Na entrevista com as analistas de políticas públicas, 

além da morte materna, apareceram como motivos para que a avó se tornasse responsável 

pelos netos: abandono por parte da genitora e morte do pai, encarceramento da mãe e 

(re)casamento materno (a técnica não especificou se seria um novo casamento ou a 

primeira união da mãe). Além desses, houve alguns casos em que as analistas não tinham 

informações sobre os motivos que levaram as avós a serem as guardiãs dos netos. 

Uma possível explicação para o fato de haver muitas avós guardiãs nas camadas 

populares é que a falta de recursos econômicos faz com que suas filhas ou filhos 

continuem a morar com sua família de origem, mesmo após se tornarem mãe ou pai e a 

moradia compartilhada facilita que as avós se tornem as principais responsáveis pelos 
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netos, seja por que os pais estão trabalhando, seja por que não assumiram os cuidados dos 

filhos. 

Outra possível explicação para o fato de haver muitas avós guardiãs nos estratos 

populares é o que se chama de circulação de crianças, que é “uma prática bastante 

generalizada que pode ser definida como deslocamento físico que leva crianças a viver 

fora de seus núcleos familiares” (Medeiros & Lemos, 2011, p. 936). Assim, a criança 

inicialmente mora com sua família nuclear (pai e/ou mãe) e, por algum motivo, vai morar 

em outra casa, por exemplo, na da avó. Essa prática é compreendida como uma forma de 

subsistência e proteção das crianças (Medeiros & Lemos, 2011), que serão deixadas, 

geralmente, sob os cuidados de alguém de confiança da família (nuclear) e que se julga 

que tenha maior capacidade para criá-la. 

Serra (2003), ao realizar uma pesquisa sobre a circulação de crianças, afirmou que 

esse é um fenômeno pouco estudado no Brasil e, para conhecer essa realidade, ela buscou 

dados da PNAD entre os anos de 1985 e 1999, com foco na faixa etária de zero a 14 anos 

de idade. Essa pesquisadora chegou às seguintes conclusões (dados referentes à PNAD 

de 1985, relativos às regiões metropolitanas brasileiras): as crianças deixaram de morar 

com sua mãe, na maioria das vezes, antes de completarem um ano; grande parte das 

crianças deixou de morar com a mãe para morar com o pai ou com outro familiar. Cabe 

destacar o estranhamento diante desse fato, uma vez que “morar com o pai” foi 

considerada uma forma de circulação de criança, que se iguala a “morar com outro 

familiar”, o que parece reafirmar o sentido construído de que a responsabilidade de 

criação dos filhos seria apenas das mães. Além disso, os problemas financeiros, a 

separação do casal ou o casamento dos pais também são citados como razões para a 

circulação das crianças, bem como as oportunidades de estudo e de trabalho.  

Já nos dados da PNAD de 1997 a 1999, referentes a todo o território nacional, 

Serra (2003) constatou que, em todos os anos, há maior circulação de crianças nas regiões 

Norte e Nordeste do país; em todos os anos e em todas as regiões, há maior número de 

crianças negras que não moram com a mãe, comparadas com a situação de crianças 

brancas; houve um aumento na porcentagem de crianças em circulação no país, de 6,5% 

em 1996, para 7,1% em 1999. 
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3.4.4 Avós, relações de gênero e geracionais 

Apesar da ausência de dados oficiais e de pesquisas acadêmicas que mostram e 

analisam a composição das famílias dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa, durante a minha experiência como analista das MSEs da PBH, pude 

perceber que a maioria desses adolescentes nasceu quando suas mães também eram 

adolescentes. Recordo-me de casos em que as mães tinham menos de 30 anos e seus filhos 

tinham 14, 15 ou até 16 anos de idade, ou seja, elas se tornaram mães por volta dos 15 

anos.  

Da mesma forma como muitas mães desses adolescentes engravidaram antes de 

atingir a idade adulta, suas mães também engravidaram novas, ou seja, as avós desses 

adolescentes não são idosas. Diante dessa constatação, para compreender a família desses 

adolescentes é imprescindível discorrer sobre a gravidez na adolescência, as jovens avós 

e as avós de adolescentes.  

 

3.4.4.1 Gravidez na adolescência 

A gravidez tem várias consequências importantes para as mães, especialmente 

quando ocorrida na adolescência. Podemos citar, por exemplo, a estigmatização social, o 

abandono precoce dos estudos, a situação de trabalho precária, a carência financeira e as 

altas taxas de depressão pós-parto (Mendes, Soares, Jongenelen e Martins, 2011). Após 

elaborarem um estudo com 38 mães adolescentes, entre 13 e 18 anos de idade, oriundas 

principalmente das camadas populares da cidade do Porto (Portugal), essas autoras 

constataram que a gestação na adolescência é um fenômeno duplamente desafiador, pois 

obriga essas meninas a lidar com as exigências típicas dessa etapa do desenvolvimento, 

acrescidas das dificuldades relativas à maternidade. 

Ogido e Schor (2012), ao realizarem uma pesquisa com adolescentes que 

engravidaram enquanto participavam de um programa de capacitação para o mercado de 

trabalho, em Campinas, afirmam que “para a mulher, ter filhos pode indicar a necessidade 

de ‘abrir mão’ de todo o restante: estudo, trabalho” (p. 1052). As autoras complementam 

que “A maternidade na adolescência também marcou, ao menos de imediato, interrupção 

e mudança no projeto de vida” (p. 1053). Uma das participantes dessa pesquisa relatou 
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que, para terminar o Ensino Médio, teve de recorrer ao supletivo e o projeto de cursar 

faculdade de odontologia tinha sido suspenso até que o filho estivesse maior. 

Apesar de a gestação na adolescência significar, para muitas mães, uma pausa na 

realização de seus sonhos, para outras, essa nova realidade pode ser vivenciada como uma 

motivação para atingir seus objetivos. Santos e Motta (2014) entrevistaram três “meninas 

mães” que viviam em um abrigo de São Paulo, e uma delas declarou que o filho 

representava para ela “um objetivo na vida, ter alguém por quem valha a pena lutar, voltar 

a estudar, voltar a desejar” (p. 522).  

Ainda segundo Santos e Motta (2014), outra possível consequência da 

maternidade durante a adolescência é a mudança de posição, ou seja, deixar o lugar de 

alguém que é cuidada, o de filha, para ser alguém que cuida, o de mãe. Isso pode explicar 

a dificuldade de algumas adolescentes em assumir as responsabilidades da maternidade, 

o que faz com que algumas avós assumam a criação dos netos como se fossem seus filhos 

e, consequentemente, suas mães adolescentes acabam sendo criadas como suas irmãs.  

(Silva & Salomão, 2003; Pinto et al., 2014).  

Para ilustrar essa afirmativa, pode-se recorrer ao exemplo dado por Silva e 

Salomão (2003), que entrevistaram mães adolescentes de baixa renda da Paraíba, com o 

objetivo de compreender a maternidade na perspectiva delas e de suas genitoras. Uma das 

jovens participantes desse estudo relatou sobre a relação da sua filha com a sua mãe (avó): 

“[...] eu sou filha e tem ela que é neta dela e ela cria como se fosse filha dela, como se 

fosse minha irmã” (p. 141). 

Assim, observa-se que a gravidez na adolescência gera consequências para toda a 

família, não apenas para a jovem mãe, mas também para o bebê e todo o grupo familiar. 

Silva e Salomão (2003) chegam a afirmar que a gravidez na adolescência “altera o 

equilíbrio dinâmico da família” (p. 142). 

A experiência da gravidez é vivida com diferentes sentidos ao longo da história e 

em diferentes culturas. Nesse sentido, Moreira (2001) afirma que “os papéis de gênero 

são transformados, ao longo da história, pela vivência cotidiana e concreta que homens e 

mulheres têm da paternidade e da maternidade” (p. 15). Continua a autora: “[...] a 

socialização exercida pela geração mais velha em direção à geração mais jovem comporta 

uma aceitação dos papéis de gênero” (p. 74). Consequentemente, a forma de exercer a 
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maternidade e a paternidade é fortemente influenciada pelo que foi aprendido com os 

pais, avós, tios. 

Ainda segundo Moreira (2001), as relações intergeracionais são determinadas 

pelos conflitos e pela solidariedade. Tais situações marcam a gravidez na adolescência: 

ao mesmo tempo que são comuns as brigas entre mães e filhas por causa da forma de criar 

o filho/neto, é comum que os laços de solidariedade que se estabelecem entre as avós e 

as mães auxiliem as jovens na criação de seus bebês. 

Lopes, Prochnow e Piccinin (2010), ao entrevistarem mães entre 20 e 37 anos de 

idade, constataram que 98% delas contavam com uma figura feminina de apoio, e em 

78% dos casos esse papel era exercido pela avó materna do bebê. Essa situação não é 

diferente do ocorrido entre as mães adolescentes. Na pesquisa que realizaram com as 

mães entre 13 e 18 anos de idade, Mendes et al. (2011) afirmaram que 40% delas se 

assumiram como “protagonistas” nos cuidados prestados ao bebê; 52% “partilhavam as 

tarefas com as respectivas mães e as 8% restantes eram cuidadoras secundárias” (p. 313). 

Nas pesquisas sobre maternidade na adolescência, as avós maternas têm sido 

frequentemente identificadas como figuras importantes na referida situação, por exemplo, 

como suporte para a filha. Uma adolescente entrevistada por Ogido e Schor (2012) relatou 

“[...] minha mãe me ajudava, fiz supletivo pra terminar senão, assim, frequentar a escola 

todos os dias, com um filho pequeno é muito difícil, tem que ter alguém, né, ajuda de 

alguém pra ficar com a criança, senão não dá” (p. 1050). 

A avó que entrevistei, dona Maria da Glória, teve quatro filhos, sendo que as três 

filhas engravidaram na adolescência: uma pela primeira vez aos 14 anos de idade (e 

depois aos 18); outra aos 17 (novamente aos 19 e aos 20) e, a mais nova, aos 15 anos (e 

depois aos 19 e aos 27). As três não saíram da casa da mãe. Quando perguntei quem criou 

os netos, ela respondeu: “Fui eu que criei, o pai não pagava nada não”. 

Falcão e Salomão (2005) apontam para a necessidade do apoio dos avós na 

situação de gestação na adolescência, tanto emocional quanto financeiro. Principalmente 

no caso em que os pais não assumem a corresponsabilidade pela criação dos filhos, o que 

parece ter ocorrido com todos os oito netos de dona Maria da Glória. 
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3.4.4.2 Avó x avô 

Por meio de pesquisa bibliográfica, Dias e Silva (1999) realizaram uma revisão 

da literatura de três décadas – 1970-1990 – sobre os avós. As pesquisadoras constataram 

haver uma diferença na forma como o avô e a avó foram retratados nos estudos. O avô 

foi mostrado como autoritário, ameaçador e que “modifica os netos, ou, pelo contrário, 

como um homem fraco e velho” (p. 120). Já a figura da avó foi apresentada como “1) 

sinônimo de ‘mulher idosa’; 2) relação entre gerações onde a avó ou a bisavó são as mais 

velhas; 3) prescrição de um papel ou função; 4) posição ou status na sociedade” (Fischer, 

1983 apud Dias & Silva, 1999, p. 120). 

No panorama realizado a respeito da produção científica sobre avós e netos no 

Brasil, Dias (2017) afirma como primeiro desafio sobre esses estudos a escassez de 

pesquisas sobre o avô. É importante ressaltar que, já em 1999, na revisão de literatura 

sobre os estudos acerca das avós ocorridos entre 1970 e 1990, Dias e Silva questionaram 

a primazia das investigações sobre a avó em detrimento a do avô: 

 

Tendo seus autores justificado tal preferência pela importância da mulher no 
estabelecimento das relações na família, sua disponibilidade para participar de 
pesquisas e sua longevidade. Na nossa opinião, devido a esta preferência pelas 
mulheres, mais homens vão sendo deixados de lado e menos se constatará o seu 
envolvimento nas questões familiares. Além disso, questionamos se isto ainda 
se aplica nos dias de hoje, quando está havendo um maior intercâmbio entre os 
papéis tradicionalmente designados para homens e mulheres em nossa 
sociedade. (p. 144). 

 

Existem algumas explicações possíveis para essa situação, como o fato de a 

expectativa de vida das mulheres ser maior do que a dos homens: no Brasil, em 2019, a 

expectativa de vida das mulheres foi de 80 anos, enquanto a dos homens era de 73 anos, 

de acordo com o IBGE (Folha de S. Paulo, 2019). Isso faz com que tenhamos mais 

mulheres idosas do que homens. Em 2017, 8,2% da população brasileira era composta 

por idosas, enquanto entre os homens, essa porcentagem era de 6,4% (IBGE, 2018). 

Para Coelho e Dias (2016), é possível compreender a escassez de estudos 

realizados com o avô devido a “aspectos do processo de envelhecimento populacional 

atrelados às questões socioeconômicas e culturais que repercutem no papel que as avós 

maternas têm assumido na família.” (p. 5).  
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Além das razões demográficas Cupolillo et al. (2001) concluíram que mesmo nos 

estudos sobre avó e avô – que buscam entrevistar homens e mulheres – observa-se maior 

participação de mulheres do que de homens, como no caso da pesquisa que realizaram 

em Goiânia: a maioria dos avós participantes era mulheres (111 avós e 25 avôs). Tal 

constatação justifica o fato de existirem mais pesquisas com avó do que com avô. 

Em 2016, as pessoas no Brasil com mais de 60 anos gastaram, em média, 14,2 

horas por semana nos cuidados domésticos; as mulheres investiam em média 19,3 horas, 

enquanto entre os homens a média era de 10,8 horas semanais. É importante ressaltar que 

essa diferença de dedicação entre homens e mulheres aos afazeres domésticos existia em 

todas as faixas etárias. O número de idosas que se dedicam mais tempo aos afazeres 

domésticos é maior do que o de idosos, e geralmente nesses afazeres encontramos 

também o cuidado com netos e netas. (IBGE, 2018).  

Portanto, constata-se que, além de viver mais tempo e ser maioria, as idosas são 

mais responsáveis (ou responsabilizadas) pelo cuidado com a família. De acordo com 

Brasil (2015), ainda prevalece na sociedade brasileira, especialmente nas camadas 

populares, a ideia de que, na falta da mãe, uma mulher, neste caso a avó, deve ser a 

responsável por assumir a criação das crianças. 

Por meio de uma pesquisa realizada no México, com 173 adolescentes de camadas 

médias, Klein, Basilio e García (2016) constataram que a maioria deles mantinha melhor 

relação com a avó materna, seguida da avó paterna, depois com o avô materno e, por 

último, com o avô paterno. Apenas 19 desses adolescentes afirmaram manter relação 

igual tanto com as avós e avôs maternos quanto paternos. Desses adolescentes, 171 

disseram ter maior contato com a avó do que com o avô. 

Dessa mesma forma, em uma pesquisa realizada em Portugal com 308 estudantes 

entre 10 e 16 anos, de escolas públicas e privadas, em todas as séries eles disseram 

conviver mais com os avós maternos do que com os paternos; nesse estudo não houve 

diferenciação entre avó e avô (Santana, 2015). 

 

3.4.4.3 Jovens avós e netos adolescentes 

Quando ocorre o nascimento de um neto, principalmente o primeiro, a avó, 

geralmente, passa a exercer um novo papel na sua família e na sociedade e isso pode 
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trazer algumas consequências, como alterações na sua autoimagem, no seu senso de 

responsabilidade e no seu cotidiano (principalmente para as avós que ajudam nos 

cuidados com os netos). 

Foram encontradas algumas pesquisas que tiveram como objetivo conhecer de que 

maneira o fato de ter se tornado avó refletiu na vida dessas mulheres. Apesar disso, poucos 

estudos tratam especificamente das mulheres que se tornaram avós jovens. Mesmo os 

trabalhos que têm como público participante jovens avós, como no caso de pesquisas 

sobre gravidez na adolescência, quase não há foco na temática das avós jovens. Chama a 

atenção essa constatação, uma vez que pode ser muito diferente, para a mulher, a visão 

do se tornar avó aos 40 anos ou aos 60, por exemplo. A expectativa dessas mulheres em 

relação ao que está por vir pode ser diferente, assim como a disponibilidade, tanto de 

tempo quanto de energia, para ajudar com a chegada dos netos e das netas. 

Hagestad e Burton (1986, apud Dias & Silva, 1999) denominaram de avós 

precoces as que se tornaram avós antes dos 38 anos e avós hábeis aquelas que o foram 

após os 40 anos de idade. Ainda de acordo com esses autores, as avós precoces são mais 

insatisfeitas com a avosidade do que as avós hábeis, principalmente quando são mães 

substitutas. 

Segundo Cardoso e Brito (2014), apesar de na literatura e nos comerciais 

brasileiros a imagem da avó ser, na maioria das vezes, de uma mulher idosa, estudos têm 

demonstrado que há avós idosas e jovens. Durante a pesquisa com avós de classe média 

do Rio de Janeiro, as autoras encontraram participantes que relataram que conheciam 

avós que se recusavam a se relacionar com os netos, com receio de serem consideradas 

idosas.  

Assim, uma avó entrevistada por Zanatta e Arpini (2017), em uma pesquisa 

realizada com famílias de camadas populares do Rio Grande do Sul, afirmou que 

orientava a neta a chamá-la de prima, para não parecer velha. De acordo com outra avó, 

de 53 anos, entrevistada por essas mesmas pesquisadoras: 

 

Eu não acho que são mais aquelas avós das antigas, por que as avós participam 
de tudo. [...] eu vou para as excursões, eu vou pra tudo já com ele. Então não é 
mais aquela vozinha de bengala que antigamente era, por que a minha avó era 
bem velhinha e agora as avós são bem mais jovens [...] Eu estou trabalhando, 
estou na escola, participo das festas, é aquela “coisarada” né.  (Zanatta e Arpini, 
2017, p. 353). 
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Nessa mesma perspectiva, dona Maria da Glória falou sobre o neto mais novo que 

“deu pra me chamar de vó, ah, não gosto que me chama de vó, me põe mais velha. Os 

outros, toda vida me chamou de mãe, nunca de vó” (sic). Vale destacar que ela tinha 61 

anos de idade quando participou da minha pesquisa, sua filha mais velha teria 40 e seu 

neto mais velho teria 24 anos, se estivessem vivos, ou seja, ela foi mãe pela primeira vez 

aos 21 anos e avó aos 37. 

Um fato importante a ser destacado é que, muitas vezes, as jovens avós foram 

mães adolescentes. Uma avó de 43 anos, entrevistada por Zanatta e Arpini (2017), 

declarou: “Eu pensava [ser avó jovem] por que eu fui mãe muito jovem, muito novinha, 

então, pelo andar da carruagem se esperava que eu fosse ser avó nova também”. Outra, 

de 34 anos, disse: “‘Tô’ novinha ainda! [riso] foi novo [tornar-se avó], mas foi muito 

bom” e uma terceira avó, de 33 anos, falou: “Eu tive ela com quinze anos. [...] no começo 

foi um choque, né? [quando soube que seria avó].” (p. 352). 

Oliveira e Pinho (2013), ao realizarem uma pesquisa de revisão integrativa sobre 

a relação entre avós e netos adolescentes, que abordou trabalhos publicados entre 2002 e 

2012, afirmam que muitos estudos classificaram os avós em “tipos”, de acordo com a 

forma como lidam com os netos. Um aspecto importante na forma como os avós exercem 

a sua avosidade é a idade do neto: se é um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem 

ou um adulto. Dias e Silva (1999) anteriormente já apontavam nessa mesma direção: 

“Não há dúvida de que a idade, tanto dos netos quanto dos avós, é outra variável que 

acarreta mudanças na percepção e no relacionamento avós-netos” (p. 127). 

A maior parte das pesquisas encontradas é sobre a relação de avós e seus netos 

bebês e crianças; há pouco material sobre netos adolescentes (Oliveira & Karnikowski, 

2012) e menos ainda sobre netos adultos.  

De acordo com Oliveira e Pinho (2013), o estudo sobre a relação entre avós e 

netos adolescentes tem como complexidade a etapa de mudanças físicas, psíquicas e 

sociais por que passam os adolescentes. É importante ressaltar que, assim como os netos 

adolescentes, os avós, principalmente os idosos ou quase idosos, também estão 

vivenciando alterações físicas, psíquicas e sociais. Todavia, essas modificações são 

diferentes: enquanto o corpo dos jovens anuncia a vida, o vigor de novas experiências, o 

corpo dos velhos aponta a perda da vitalidade, a finitude. 
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Dos seis artigos pesquisados por Oliveira e Pinho (2013), a maioria analisava a 

relação entre netos e avós pela perspectiva de ambos. Dos estudos analisados, as referidas 

autoras destacam: a relação dos avós com os netos adolescentes como possibilidade de 

continuidade cultural e a dificuldade de proximidade entre eles por causa do trabalho 

exercido pelos netos. 

Em uma revisão bibliográfica sistemática, Oliveira e Karnikowski (2012) 

constataram que “para os netos adolescentes e jovens os avós ideais são aqueles que 

dispensam maior amor e carinho e em seguida os que oferecem maior abertura, diálogo e 

comunicação” (p. 151). Além disso, ressaltam que, nas pesquisas analisadas, os netos 

possuem maior contato com as avós (do que com os avôs) e com os avós (avó e avô) 

maternos (do que os avós paternos). 

Por meio das pesquisas bibliográfica e de campo realizadas, foi possível constatar 

que a criação dos netos pelas avós pode ser compreendida como uma saída encontrada 

pelas famílias para lidar com alguma adversidade vivenciada, seja a gravidez na 

adolescência, a morte do pai ou da mãe das crianças e adolescentes, a prisão ou o 

abandono da mãe e/ou do pai. Por outro lado, em algumas situações, a circunstância de o 

neto ir morar com a avó é uma escolha baseada unicamente no afeto, como em alguns 

casos que acompanhei como técnica das MSEs em que os adolescentes e suas famílias 

diziam que ele preferiu morar com a avó por se sentir melhor com ela. 

Ao falar sobre a circulação de crianças, Fonseca (2002) afirma que essa foi durante 

muito tempo uma realidade atribuída apenas às famílias das camadas populares e, além 

disso, foi “considerada como sintoma de desorganização familiar ou abandono materno” 

(p. 51). A criação dos netos pelas avós pode ser compreendida como uma forma de 

circulação de crianças e adolescentes, estratégia percebida como uma possível maneira 

de socialização e proteção, entendida como “uma entre várias normalidades possíveis 

entre as práticas familiares na sociedade complexa atual” (p. 56) que se diferencia do 

modelo nuclear imposto como ideal. 
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4. A VIDA DOS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA: PRECARIEDADE, VULNERABILIDADES E 

SOFRIMENTO ÉTICO POLÍTICO 

A gente não quer só comida 
A gente quer comida 

Diversão e arte 
A gente não quer só comida 

A gente quer saída 
Para qualquer parte 

(Titãs, Comida, 2008) 
  

Um dos temas mais importantes para a Psicologia Social é a desigualdade, seja a 

produzida pela interseccionalidade das posições de subalternidade de classe, raça-etnia, 

gênero, de sexualidade, seja a de posição intergeracional. A desigualdade é produzida 

pela injustiça social, que, por sua vez, tem como consequência a exclusão. Para a 

Psicologia Socio-Histórica, guiada pelo método dialético, é impossível falar em exclusão 

sem mencionar a inclusão. No caso dos adolescentes que cumprem MSE, essa lógica é 

muito evidente: a maioria deles está excluída da escola e do mercado formal de trabalho, 

não tem acesso a equipamentos públicos de saúde e cultura, mas está incluída no tráfico 

de drogas, por exemplo. 

Para Sawaia (2014), esse processo é contraditório, complexo, com determinações 

históricas e materiais e deve ser analisado em sua versão social, subjetiva, física e mental. 

A autora propõe que no estudo sobre a exclusão sejam consideradas “a dimensão objetiva 

da desigualdade social”, “a dimensão subjetiva do sofrimento” e “a dimensão ética da 

injustiça” (p. 8).  

Em um primeiro momento, isso significa compreender que a exclusão social tem 

base material e histórica e gera sofrimento subjetivo nas pessoas diretamente afetadas 

pela desigualdade. Outro ponto a ser observado é a esfera ética da exclusão: compreender 

suas causas e consequências pressupõe considerar a forma como a sociedade está 

organizada, no seu modo de produção e reprodução que não reconhece a humanidade e 

dignidade de todos.  

Com o intuito de dar conta da complexidade do sofrimento advindo da exclusão 

social, Sawaia (2014) criou o conceito de sofrimento ético-político. Considerá-lo nas 

vidas precárias – que são o objeto de estudo desta tese – é entender que, além da 

sobrevivência possibilitada pelas condições materiais, como ter acesso à comida e a uma 
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casa segura, devem-se considerar também as emoções advindas das exclusões sociais: o 

sofrimento das pessoas vítimas dessas injustiças.  

Sawaia (2014) afirma que “[...] o sofrimento ético-político abrange as múltiplas 

afecções do corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes formas” (p. 106). A autora 

continua “[...] o sofrimento ético-político retrata [...] a dor que surge da situação social de 

ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade” (p. 106).  

Ao realizar uma análise do estado da arte do uso do conceito de sofrimento ético 

político, Bertini (2014), afirma que, desde a sua criação, em 1999, por Sawaia, esse 

conceito tornou-se uma chave nas Ciências Humanas “para a compreensão da dimensão 

psicossocial do processo de exclusão/inclusão em contextos sócio históricos de 

desigualdade social.” (p. 60). 

Nessa pesquisa, Bertini (2014) analisou os artigos publicados entre os anos de 

2000 e 2011, nas bases Scielo, Capes e Google acadêmico, nas quais o conceito de 

sofrimento ético-político estava sendo utilizado. A maior parte das pesquisas encontradas 

era da Psicologia (Social, Geral, Saúde Mental, Psicanálise), mas também havia trabalhos 

nos campos da Educação, da Terapia Educacional, das Ciências Sociais, Ciências da 

Saúde e de outras áreas das Ciências Humanas. Assim, observa-se que há uma expansão 

na utilização desse conceito que foi criado na Psicologia Social para outras áreas do 

conhecimento. É um avanço para as ciências de forma geral considerarem o sofrimento 

ético-político, pois trata-se de um compromisso social com aqueles que se encontram 

nessa situação, indicando o reconhecimento de sua situação humana, o que inclui não 

apenas a sobrevivência, mas a vivência das emoções, da cidadania. 

As analistas de políticas públicas que atuam nas medidas socioeducativas lidam 

diariamente com o sofrimento ético-político vivenciado pelos adolescentes que atendem 

e suas famílias. Em vários momentos das entrevistas concedidas, as técnicas Maria e 

Paulo demonstraram afetividade em relação ao trabalho que exercem.    

Bader Sawaia (2014) critica a defesa da neutralidade científica que acarretou no 

entendimento de que a afetividade deveria ser combatida, pois as manifestações 

emocionais impediriam a consciência e a atividade cognitiva. Tendo por referência 

Vigostski, a autora combate as dicotomias e compreende a afetividade “como a tonalidade 

e a cor emocional que impregna a existência do ser humano” (Sawaia, 2014, p. 100). Ela 
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defende que é possível considerá-la nas pesquisas e, mesmo assim, manter o rigor teórico- 

metodológico. 

De acordo com Spinoza (2018), o afeto pode ser compreendido como “as afecções 

do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou 

refreada [...].” (p. 98). Esse autor afirma que um corpo (e uma mente) é (são) “afetado(s) 

de muitas maneiras” (p. 52). 

A afecção surge do encontro “Nessa vida com o outro, vamos nos afetando, nos 

transformando e nos constituindo em razão de diferentes ligações estabelecidas a partir 

do encontro” (Silva & Magiolino, 2018, p. 54). Spinoza (2018) defende que a afecção de 

um semelhante nos afeta, seja de alegria ou de tristeza. Ele inclusive nomeia como 

comiseração a tristeza oriunda do afeto consequente da tristeza de um semelhante, ou 

seja, eu fico triste ao saber da tristeza de alguém que eu julgo ser semelhante a mim. 

Da mesma maneira, esse autor afirma que algo de natureza completamente 

diferente da nossa, ou seja, não semelhante, não pode modificar (aumentar ou diminuir) 

nossa potência de agir, assegurando, assim, que precisamos de algo em comum com o 

que vai nos afetar (Spinoza, 2018). 

Tendo como bases as proposições de Sawaia (2014) sobre o sofrimento ético- 

político e as de Butler (2016, 2019a, 2019b) a respeito das vidas precárias, os objetivos 

do presente capítulo são: analisar as vivências decorrentes da vulnerabilidade e do 

sofrimento ético-político das famílias dos adolescentes que cumpriram MSE e foram 

assassinados e compreender de que maneira esse sofrimento afeta o trabalho das analistas 

de políticas públicas que os acompanhavam. 

Este capítulo apresenta a precariedade e a instabilidade da vida das famílias que 

pesquisei. Essas condições podem esclarecer, em parte, as dificuldades encontradas para 

localizar as avós que criavam seus netos que foram assassinados após o cumprimento da 

MSE. Conforme expliquei na introdução desta tese, apesar de ter conseguido identificar 

28 avós que se encaixavam no perfil que procurava, só consegui encontrar três delas. 
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4.1 Território de experiências: as vivências das famílias dos adolescentes que 

cumprem MSE frente às vulnerabilidades e o afeto das analistas que os 

acompanharam 

Apesar de compreender que cada família tem as suas particularidades, com a 

minha experiência como técnica das MSEs, pude constatar que muitas famílias dos 

adolescentes que cumprem a medida têm o perfil parecido e vivenciam vulnerabilidades 

semelhantes. 

A maioria dessas famílias era monoparental feminina e as principais profissões 

das mães eram faxineira e empregada doméstica. Entre os poucos pais presentes, muitos 

eram porteiros. A maioria das famílias era moradora de comunidades carentes e muitas 

eram “usuárias” de outros serviços da política pública de Assistência Social: eram 

beneficiárias dos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, frequentavam 

o CRAS, principalmente para receber o benefício da cesta básica, fazer cursos/oficinas e 

receber auxílio na busca de emprego. E, em algumas situações, eram acompanhadas pelo 

PAEFI por vivenciarem alguma vulnerabilidade ou ameaça de violação de direito.  

Eu conhecia essas famílias pela forma como elas se apresentavam e pela trajetória 

que percorriam nas políticas públicas. Houve situações em que, acompanhada pelos 

adolescentes, realizei reuniões nas escolas, além de visitá-los em Centros de Internação 

Provisória, porque eles haviam cometido um novo ato infracional e haviam sido 

apreendidos mais uma vez. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de realizar visita 

domiciliar, isso por que, quando eu atuava nas medidas socioeducativas, esse era um 

instrumento excepcionalmente utilizado pelo Serviço. Portanto, conheci as condições de 

moradia dos adolescentes apenas pelos relatos deles e das analistas de outros serviços que 

os acompanhavam. Poucos adolescentes falavam sobre as suas carências, indo ao 

encontro do constatado por Alcântara (2019), na pesquisa que desenvolveu com 

adolescentes que cumpriam MSE em meio aberto: “A condição social de miséria não é 

relatada diretamente, elas não falam da fome, da moradia precária, entre outras ausências, 

pelo menos não a colocam como principal sofrimento” (p. 78). 

Assim, minha ida à residência de dona Maria da Glória – a avó de dois 

adolescentes que cumpriram MSE e foram assassinados – para apresentar minha pesquisa 

e convidá-la para ser entrevistada, foi a primeira visita que realizei à casa de um 

adolescente que cumpriu MSE. Também foi a primeira vez que me encontrei com algum 
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familiar de adolescentes em MSE fora do contexto CREAS/Regional21. Ela morava em 

um beco de uma comunidade carente de Belo Horizonte e, desse encontro, nesse 

território, duas situações me marcaram bastante.  

No primeiro dia, ao pedir informação sobre o endereço que eu procurava a um 

senhor que passava pela rua, ele me perguntou se eu era da justiça. A outra situação 

aconteceu quando fui pela última vez à casa de dona Maria da Glória, o beco em que ela 

morava estava cheio de pessoas, achei que tivesse ocorrido algum fato atípico, mas ela 

me disse que era apenas o calor: “ninguém aguenta ficar dentro de casa”. Os barracões 

todos construídos muito próximos uns dos outros e com o pé direito baixo deixavam o 

ambiente dentro de casa mais quente do que do lado de fora. Esse foi o início do contato 

com a materialidade da realidade dos adolescentes que atendia e que durante o tempo em 

que trabalhei nas MSEs eu só conhecia pelos relatos.  

De acordo com a pesquisa realizada por Alcântara (2019), que tinha como público 

adolescentes do sexo feminino que cumpriam medida socioeducativa em meio aberto, na 

cidade de São Paulo: “O conceito de sofrimento ético político permite trabalhar a relação 

entre subjetividade e contexto social, o singular e o social. Faz-se necessário criar um 

adendo sobre o lugar onde [essas adolescentes] vivem, seu contexto e suas relações [...]” 

(p. 28). Ainda de acordo com a autora, esse conhecimento serve como uma forma de 

“entender o pano de fundo” (p. 28) da vida dessas adolescentes. 

O lugar onde as pessoas moram diz de seus acessos e limitações, ou seja, das 

vivências que provavelmente terão ao longo de sua vida. A maioria dos adolescentes que 

cumpre MSE é moradora de comunidades carentes que são, muitas vezes, marcadas pela 

violência. Gomes (2016), ao realizar uma pesquisa sobre território, criminalidade e tráfico 

de drogas ilícitas na cidade mineira de Montes Claros, afirma que existem “territórios da 

violência”, lugares em que há maior incidência de violência, sem que haja um pré-

conceito ou o que o autor denominou de “criminalização dos lugares” (p. 18).  

 
21 Na época em que eu era analista de políticas públicas, havia uma separação: uma parte da equipe técnica 
das MSEs era da Liberdade Assistida (LA) e a outra era da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). O 
trabalho da LA ocorria principalmente dentro da regional, com os atendimentos semanais aos adolescentes. 
Já o PSC tinha um caráter mais dinâmico, de contato e parcerias com as instituições da comunidade. 
Atualmente, não há mais essa divisão e cada analista acompanha adolescentes que cumprem tanto LA 
quanto PSC. 
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Ainda de acordo com Gomes (2016), pensar em território significa entender a 

apropriação de um espaço pelas pessoas, considerando seus aspectos políticos, sociais e 

culturais, sem se esquecer da materialidade desse espaço geográfico. 

Nesse sentido, afirmar que a maioria das famílias dos adolescentes que cumpre 

MSE reside em um território periférico significa compreender as vulnerabilidades a que 

elas estão expostas: a violência nas comunidades, seja como resultado de conflitos entre 

grupos rivais ou pela ação policial, a ausência do Estado, a instabilidade das vidas 

precárias. 

A violência decorrente dos confrontos entre grupos rivais das comunidades é 

demonstrada, por exemplo, pela demarcação de lugares/horários proibidos de serem 

acessados na comunidade. Com certa frequência, os adolescentes que atendia no 

cumprimento da LA relatavam que não podiam passar por determinada rua, pois ela tinha 

sido ocupada por um grupo criminoso. Essa proibição ocorria não apenas quando o 

adolescente fazia parte de outro grupo rival, mas também quando ele morava em uma rua 

em que havia alguma gangue que estava em confronto com o grupo de outra rua. Ou seja, 

não era necessário estar inserido na criminalidade para ser proibido de circular livremente 

pelo território; simplesmente ser morador de uma região fazia esse adolescente ser 

identificado com determinado grupo, sendo reconhecido como rival. Houve casos de 

adolescentes que tinham de realizar um percurso maior para chegar até a regional para 

cumprir a medida socioeducativa por que não podiam passar por determinada rua. 

Sobre as abordagens feitas pelos traficantes de drogas no território, Gomes (2016) 

afirma:  

Os traficantes utilizam-se, por exemplo, de uma base material do território para 
estabelecerem seus pontos físicos de venda de drogas. Além disso, utilizam a 
base simbólica ao sinalizarem para outros grupos a existência de uma fronteira 
que representa um espaço de exclusividade, onde integrantes de outras facções 
não são bem-vindos.  (p. 202). 

  

Em sua pesquisa, Gomes (2016) descobriu que, na periferia de Montes Claros, 

existe a “Faixa de Gaza”, que divide dois territórios ocupados por grupos de traficantes 

rivais. Além da fronteira de espaço em comunidades, há relato também da limitação de 

horário para circulação, seja pelo medo que os próprios moradores sentem em circular à 

noite pelas ruas da comunidade, seja por determinação dos grupos de traficantes, os 
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famosos “toques de recolher” que, com certa frequência, são noticiados nos jornais, como 

o ocorrido em novembro de 2019, na Vila Cemig, em Betim (MG)22. 

A violência nas comunidades onde os adolescentes e suas famílias moram foi um 

tema que surgiu na fala das duas analistas e da avó que entrevistei. A esse respeito, a 

analista Maria relata: 

O adolescente que eu atendi, o pai dele foi assassinado, não tinha envolvimento 
com o tráfico... não, o padrasto, não tinha envolvimento, o padrasto era garçom. 
Um dia ele tava lá ligando o carro [...]  numa boa, o pai dele tava ligando o carro, 
teve uma discussão com o tráfico, sei lá, por causa de barulho, essas discussões 
que cê não sabe onde que começa, aí o padrasto dele foi assassinado e ele não 
tinha envolvimento. Passou um tempo, o irmão desse adolescente foi 
assassinado, também não tinha envolvimento. Ele foi confundido, tava tendo 
uma guerra entre dois grandes grupos [...] e o irmão foi confundido com um 
jovem que tinha envolvimento. Ele foi assassinado pelo grupo rival. Aí esse 
adolescente que eu acompanhei, ele entrou de cabeça no tráfico de drogas. E ele 
diz de uma injustiça, né. 

   

Além da violência que ocorre entre as pessoas que moram nas comunidades, é 

importante destacar também a violência cometida pela polícia. De acordo com Carvalho 

(2013), há uma “centralidade da violência policial sobre a fração populacional na 

miserabilidade, que habita áreas estigmatizadas das metrópoles e regiões metropolitanas 

das grandes cidades e capitais” (p. 32). Ainda conforme esse autor, a violência policial é 

uma forma de controle e vigilância social que pode gerar em suas vítimas culpa, medo e 

terror.  

A violência cometida por policiais pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, 

um adolescente que eu acompanhava queria comprar um cachorro de raça. Apesar de ter 

condições financeiras de fazê-lo, a mãe não permitiu, pois afirmou que os policias 

pegavam os animais, porque alegavam que todos os cães de raça da comunidade tinham 

sido roubados.  

A analista Maria, em sua entrevista, contou sobre dois adolescentes que cumpriam 

medida socioeducativa e foram mortos por policiais. De acordo com a fala de uma mãe 

atendida por ela, a “polícia entrou na casa dela, vários policiais e exterminaram” o filho. 

Já outro rapaz, ao sair de um shopping, acompanhado por um amigo, foi assaltar outro 

 
22 Manchete:  Três traficantes são presos na Vila Cemig após aviso de toque de recolher Polícia Militar 
desencadeou operação para levar paz aos moradores da região 
Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/tres-traficantes-sao-presos-na-vila-cemig-apos-aviso-
de-toque-de-recolher-1.2262045 
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adolescente que era filho de um policial e foi morto por policiais que passavam no local. 

Dona Amélia, avó do adolescente morto, solicitou ao amigo que acompanhava o neto no 

momento do assassinato que testemunhasse contra os policiais, mas ele alegou que foi 

ameaçado, e com medo disse a ela: “não, não vou porque eles – os policiais – já me 

procuraram e vão me matar”. Ainda de acordo com Maria, diante da recusa desse rapaz 

em testemunhar, a avó acabou desistindo da continuidade das investigações: “Aí, depois 

disso, ela não tinha mais nada pra fazer”. E o caso foi encerrado como se os policiais 

tivessem agido em legítima defesa, com registro de auto de resistência. 

Os adolescentes que eu acompanhava nas MSEs frequentemente falavam de como 

eram marcados pelos policiais e que, mesmo quando não estavam infracionando, eram 

perseguidos e ameaçados por eles. Tanto os adolescentes quanto as suas famílias 

conheciam os policiais que costumavam atuar na comunidade, atribuíam a eles apelidos 

de acordo com suas condutas “policiais bonzinhos” ou “policiais maus” e temiam aqueles 

considerados “maus e perigosos”. 

O analista Paulo faz uma importante reflexão a respeito da violência que ocorre 

dentro das comunidades, independentemente se cometida por moradores ou por policiais, 

que atinge muitos adolescentes que cumprem MSE: 

 

Na verdade, essa questão da violência nos territórios, ela é muito pouco 
trabalhada. A gente trabalha muito mais na dimensão do indivíduo do que uma 
coisa de fenômeno da violência. Você tem comissão de letalidade do fórum, da 
violência institucional. Mas acho que não pega essa dimensão que, de que não é 
só do nome próprio. Politicamente, acho que a gente não trabalha dessa forma, 
infelizmente. Até muitas vezes as avaliações desses programas de proteção, né: 
“o adolescente ameaçado”, não, é uma ameaça que não tá localizada nele, é uma 
ameaça que é do território. É de território, morre ele também. Acho que a gente 
puxa muito o indivíduo, separa, deixa muito no singular uma coisa que às vezes 
é territorial. O fato de ser territorial vai respingar em quem tá ao redor. 

 

Além da violência policial e de grupos criminosos, as pessoas moradoras de 

comunidades carentes são vítimas também da omissão do Estado diante da precariedade 

de suas vidas. A seguir descrevo três casos que acompanhei e nos quais em vários pontos 

é possível perceber essa ausência.   

O primeiro é de Emerson, na época com 19 anos, morava com a mãe e o irmão 

mais novo (que também cumpria medida socioeducativa). A mãe era acompanhada pela 
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Proteção Social Básica, era analfabeta e trabalhava informalmente como catadora de 

materiais recicláveis. A família morava em um barracão que foi levado pela chuva e, 

como consequência, perdeu todos os seus pertences, inclusive os documentos.  

Em determinado momento, a mãe de Emerson conseguiu um emprego, mas 

precisava da carteira de identidade para providenciar a carteira de trabalho, e então 

procurou a analista da Proteção Básica para ajudá-la nesse processo. A mãe não se 

lembrava do nome da cidade em que havia nascido, e não seria possível conseguir uma 

nova certidão de nascimento. Depois de muita insistência da técnica que a acompanhava, 

elas descobriram em qual cartório ela havia sido registrada e requereram uma nova via da 

certidão. Apesar de todo o esforço da analista, a mãe perdeu a oportunidade de emprego 

pela demora em apresentar sua documentação. 

Essa família era muito pobre, constantemente pedia cesta básica aos serviços que 

a acompanhava. Emerson relatava a precariedade da vida da família: a falta de comida, 

as péssimas condições da nova casa que foi “dada” pela prefeitura, após o desabamento 

da outra, e que tinha várias rachaduras, inclusive durante os períodos chuvosos eles saíam 

da residência com medo de que essa casa também desabasse. 

Durante o cumprimento da liberdade assistida, Emerson passou por uma audiência 

devido a um ato cometido antes da aplicação da medida socioeducativa, no entanto, nessa 

nova audiência, o juiz decidiu que ele deveria ser preso no sistema prisional comum, uma 

vez que já havia completado 18 anos. Para visitá-lo na prisão, sua mãe recorria ao CREAS 

para obter os vales-transporte, pois ela não tinha condições de pagar a tarifa do ônibus. 

Quando, por algum motivo, não tinha o vale-transporte no CREAS, devido a troca de 

convênio, atraso no recebimento dos vales ou quando esses acabavam, ela ficava sem 

visitá-lo. A vulnerabilidade vivenciada por essa família impactava toda a equipe técnica. 

O caso de Pedro é outro exemplo da ausência estatal. Esse adolescente morava 

com a mãe e a irmã, de acordo com a sua família, o pai não dava qualquer tipo de 

assistência aos filhos e sua mãe não tinha emprego formal, esporadicamente fazia “bicos”. 

A irmã era mais velha do que Pedro e, na época, procurava emprego e fazia um curso 

profissionalizante. Em um dos atendimentos, Pedro chegou a relatar como o cometimento 

de atos infracionais, pequenos furtos e tráfico de drogas, rendia dinheiro para ajudar no 

sustento da casa. Sua mãe disse que sabia da procedência do dinheiro que ele lhe dava e, 
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apesar de não concordar com o comportamento do filho, essa era a única forma que 

tinham para pagar as contas da família. 

Pedro era morador de uma comunidade próxima a uma avenida em que há vários 

bares e restaurantes frequentados por pessoas de classe média, principalmente estudantes 

de uma faculdade particular localizada nessa região. Em um atendimento, ele relatou que, 

cansado de ser considerado “pinxado23”, e incomodado com a forma como os 

frequentadores desses bares olhavam para ele e seus colegas, “resolveu” corresponder à 

fama e começou a cometer atos infracionais. 

Muitas famílias de adolescentes que cumprem MSE vivenciam uma participação 

incompleta nos bens e serviços ofertados na cidade, principalmente aqueles comerciais; 

a participação delas ocorre por meio das políticas públicas. Como é o caso de Davi, 

adolescente que acompanhei, cuja família monoparental feminina era acompanhada por 

três políticas públicas. Pela assistência social: seus dois irmãos mais novos também 

cumpriam medida em meio aberto e há anos a família era acompanhada pelo PAEFI; 

pelas políticas de saúde: a mãe fazia tratamento psiquiátrico no centro de saúde e de 

educação: principalmente o Programa Família-Escola, que acompanhava a frequência 

escolar das crianças e adolescentes dessa família. Constantemente realizávamos reuniões 

com as técnicas das políticas que acompanhavam esse grupo familiar para que fossem 

discutidas estratégias de trabalho e, em um desses encontros, uma analista relatou a 

precariedade da família que, por conta do envolvimento dos filhos com o tráfico de 

drogas, era constantemente obrigada a mudar de casa, de forma a se proteger das 

persistentes ameaças feitas pelas organizações do tráfico.  

As sucessivas mudanças de residência dificultavam a vinculação dessa mãe no 

centro de saúde, bem como das crianças e adolescentes na escola e dos adolescentes no 

serviço de medidas socioeducativas. Além disso, a condição econômica da família era 

prejudicada, pois muitas vezes quando a mãe acabava de pagar o aluguel da casa, via-se 

obrigada a mudar novamente, sem ter dinheiro para pagar nova taxa de locação em outro 

bairro onde se sentissem seguros. 

As mudanças de residência das famílias alteram a comunidade. Gomes (2016) 

afirma que o território, sendo resultado também da forma como as pessoas se apropriam 

 
23 De acordo com o dicionário informal (online): Zé droguinha; menino(a) que vai em muito baile, usa 
bermuda de tectel, corrente, camisa de time; bandido 
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do espaço geográfico, está em constante mudança. Nesse mesmo sentido, Bertini (2014) 

define a comunidade como transitória, não permanente, nem estável: “O que se encontra 

é uma instabilidade de modos de se estar em comum” (p. 86). 

A precariedade das famílias dos adolescentes que cumprem medida é percebida 

também na prática comum de envio do filho para morar com algum parente no interior. 

Essa atitude pode ser entendida como a impossibilidade de contar com o apoio estatal e 

como forma de prevenção para evitar o envolvimento do adolescente com os atos 

infracionais ou após algum tipo de ameaça decorrente desse envolvimento, para protegê-

lo. 

Acompanhei três casos em que as famílias enviaram os filhos ameaçados para 

passarem um tempo na casa de familiares, dois deles no interior de Minas Gerais e um 

em outro Estado. Um adolescente foi para o interior durante a medida socioeducativa e lá 

permaneceu por pouco tempo, pois não se adaptou ao estilo de vida na roça e às cobranças 

do avô (principalmente o fato de ter de acordar cedo e trabalhar durante todo o dia). Outro 

adolescente eu não cheguei a conhecer, pois, na data que deveria ser o início do 

cumprimento da MSE, sua mãe compareceu à regional para informar que ele estava na 

casa da tia, em outro Estado, uma vez estava ameaçado pelo grupo rival. 

Na pesquisa de Carvalho (2013) sobre violência policial em Goiás, a mãe cujo 

relato foi analisado contou que demorou para conseguir convencer o filho ameaçado por 

policias a ir para a casa da avó em outra cidade, para se proteger. Ele iria no dia seguinte, 

mas não deu tempo, pois ele foi executado por policiais em casa.  

É importante reconhecer o esforço das famílias em criar estratégias de proteção 

da vida desses adolescentes por meio da circulação desses filhos pela família extensa. 

Apesar de existir em Minas Gerais o Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente 

Ameaçado de Morte (PPCAAM), muitas vezes esse Programa não tem o alcance 

necessário, demonstrando mais uma vez a ausência do Estado.  

Sobre a precariedade do PPCAAM, o analista Paulo relata:  

– “Casos há 3, 4 meses esperando a avaliação do PPCAAM, casos em que o menino relata 

que não pode voltar pra casa no dia e a avaliação é marcada pra cinco dias depois. É, 

assim, esperar pra morrer?” 
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– “Já tivemos períodos de receber ofício dizendo que o PPCAAM estaria interrompido, 

você manda anunciar então: ‘galera, ninguém ameaça ninguém, tá, não temos... vamos 

fazer um protocolo da paz enquanto o PPCAAM não estiver atuando.’’ 

Sobre a vulnerabilidade vivenciada por essas famílias, Paulo afirma: “A dos 

adolescentes tá ali, tá posta, mas ela é agravada pela da política, que marca pra três dias 

depois, que impõe regras que às vezes a família...”. Tanto ele quanto Maria, ao longo das 

entrevistas que concederam, demonstram indignação diante do sofrimento dessas 

famílias, resultado da precariedade em que vivem. 

Nesse mesmo sentido, durante sua pesquisa com as adolescentes que cumpriam 

MSE em meio aberto, Alcântara (2019) realizou visita domiciliar a uma das adolescentes 

que entrevistou e, sobre essa experiência, afirmou: “Sofremos o impacto de ver, 

concretamente, o que caracteriza a vida daquela jovem” (p. 79). 

As analistas que entrevistei, mesmo tendo muitas diferenças com os adolescentes 

que cumprem MSE e suas famílias, são afetadas por sua condição. Paulo, homem branco 

de classe média, cita várias mulheres, mães e avós dos adolescentes, cujas histórias de 

sofrimento o marcaram. Já Maria, mesmo sendo uma mulher negra que, assim como 

Paulo, também pertence à classe média, teve acesso e vivências muito diferentes das 

famílias que atende. Apesar dos pertencimentos que as distanciam dessas famílias 

(gênero, raça, condição social), as analistas conseguem percebê-las como semelhantes a 

ponto de serem afetadas por sua situação, seu sofrimento ético-político. 

Em pesquisa desenvolvida por Araújo (2010) sobre o trabalho das psicólogas no 

CRAS, uma das entrevistadas relatou como conversa com as famílias que atende: “‘Senta 

aqui, somos iguais’ [...] é alguém que me ouve aqui, divide alguma coisa comigo, ou até 

me encaminha a partir de um ouvir” (p. 94). Esse “divide” pode ser compreendido como 

compartilhar ou como ter algo em comum. 

Outro psicólogo entrevistado por Araújo, ao comentar sobre a organização no 

CRAS de um grupo de mulheres que sofreu violência doméstica, afirma que nunca foi 

agredido por mulher e que, por isso, já foi questionado por usuários: “‘É, mas você nunca 

passou por isso, né, você não sabe o que é isso’. Claro, daí você fica: ‘Não é o caso de eu 

ter que passar para poder falar, eu tenho um embasamento para estar falando isso’” (p. 

90). 
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Nesse trecho, fica evidente que os usuários do serviço compreendem que a pessoa 

tem de compartilhar uma experiência para ser capaz de fazer parte de um grupo. Já para 

o psicólogo, o conhecimento teórico é capaz de qualificá-lo, independentemente se 

vivenciou ou não a situação trabalhada no grupo. 

Em três trechos da entrevista que realizei com Paulo, demonstrando a proximidade 

que sente com as famílias dos adolescentes que acompanhou, ele chega a se colocar no 

lugar delas: 

– Sobre o informe de óbito dos adolescentes que as analistas de políticas públicas enviam 

ao judiciário: “Mas a gente informa, eu tinha isso pra mim, pensa chegar uma intimação 

na sua casa pro seu filho que acabou de ser assassinado.” 

– A respeito da dor da família diante do assassinato do adolescente: “E fico imaginando 

que deve, se a gente já fica meio sem chão numa perda, se a gente demora um tempo pra 

dar conta de conversar sobre o assunto, de tirar as coisas do guarda-roupa, nesse tipo de 

morte por processo, eu fico em vão tentando imaginar o que é perder na violência”. Ele 

continua em outro momento da entrevista: “[...] não sei se eu daria conta. Hoje, né, assim, 

meu pensamento é que eu ficaria no lugar do luto. Não sei se eterno, né, muito tempo”.  

– E, por fim: “O que que é, eu fico pensando, eu trouxe pra supervisão, eu trabalhei, tentei 

construir de alguma forma e o que que é pra essa pessoa que tá ali (a família no caso do 

assassinato do adolescente)”. 

Ao relatar a primeira experiência que teve de acompanhamento de um adolescente 

que foi morto enquanto cumpria MSE, o técnico Paulo falou: 

 

Eu lembro que foi muito impactante. Meio que foi... ficar de frente com essa 
fragilidade, essa vulnerabilidade que tá posta pra esse público, né, assim. Foi a 
primeira experiência profissional, eu tinha, acho que 24 anos de idade, 25. Aí, já 
dá de cara “esses meninos morrem e morrem de uma maneira muito cruel”. E o 
dele foi muito cruel. Foi disputa de ponto de tráfico. 

 

O afeto das analistas que entrevistei é perceptível também na forma como elas 

mencionam os adolescentes que acompanharam. Por exemplo, o analista Paulo refere-se 

a um dos adolescentes que atendeu como “um menino que eu tive”. Da mesma forma, a 

técnica Maria, durante a entrevista, por diversas vezes falou do “meu adolescente”, ao se 

referir aos casos que acompanhava. Quando contava sobre como ficou sabendo da morte 
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de um deles, ela disse: “Aí, minha colega bate na minha porta, vai lá e me chama e fala: 

‘Maria, o Michael, eu recebi a informação que o seu Michael morreu’.”. Ela continua: 

“Aí, eu falei que não, peguei o telefone, liguei pra mãe dele e ela falou: ‘Maria, eu ia te 

ligar, mas eu não tô em condições, o Michael foi assassinado’. E aí isso me destruiu, é... 

e ela dizia o tempo todo: ‘o nosso Michael, o nosso Michael foi assassinado’. E aí eu não 

acreditei”. (Grifos meus) 

Paulo demonstra uma solidariedade entre as analistas, às vezes, as conversas sobre 

os adolescentes fazem com que eles conheçam os casos acompanhados por outras técnicas 

e sejam afetados por eles. Ele conta a respeito de uma colega que defendeu sua dissertação 

sobre o genocídio da juventude negra: “ela fala com uma proximidade muito grande e eu 

sei que isso pra ela... eu lembro que uma dessas mortes, não era minha, não era dela, era 

de um outro técnico o caso, ela ficou destruída. Acho que ela nunca tinha vivenciado isso 

e aí escreve, escreve”. (Grifos meus) 

Quando perguntei para Maria se, geralmente, quando os adolescentes morrem, ela 

fica sabendo por que a mãe ou a avó a procura ou por outro adolescente, ela respondeu: 

“É, sim. Dos casos que eu tinha mais afeto, mais vínculo, é...”. No caso dessa técnica, é 

interessante como várias mães cujos filhos morreram após o término do cumprimento da 

MSE a procuraram, o que demonstra a disponibilidade, a criação de vínculo e uma 

afetividade que são compartilhadas entre ambas, técnica e mãe.  

Esses vínculos, muitas vezes iniciam-se com o adolescente e se estendem às suas 

famílias. Maria contou o caso de Eduardo, primo de Michael (um dos adolescentes 

acompanhado por ela e que foi assassinado), que tinha um histórico anterior de sucessivos 

descumprimentos de medidas: “os técnicos já estavam revezando porque não iam mais 

pegar ele porque era um menino muito envolvido. Aí, por último ele pediu pra ficar 

comigo, porque o Michael falou, aí eu fiquei com ele [...]”.  

Sobre a dificuldade em atender as mães cujos filhos foram mortos, tendo em vista 

a sobrecarga de trabalho, Maria afirma: “É... eu atendo todas as vezes. Então, todas as 

vezes que eu fui procurada, a maioria delas não marcou horário ou ligou, foi direto à 

regional. Aí eu fico pensando ‘por que vem direto?’. Eu fico pensando que é o meu jeito 

mesmo de trabalhar”. 

Na continuidade da fala acima, Maria também demonstra como é afetada por seu 

trabalho: “Eu fico pensando e trabalhando isso na minha análise, né? Assim, vendo 
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também qual é o grau de profundidade dos casos que eu me meto. E por que eu acho que 

eu me disponibilizo pra isso também”. 

Em alguns momentos da entrevista, as técnicas comentaram sobre o adoecimento 

no trabalho, não apenas delas, mas também de colegas, das escolhas e das dificuldades de 

trabalhar com esses adolescentes, de dar conta e lidar com a vulnerabilidade de que são 

vítimas. 

Ao discorrer acerca do sofrimento ético-político, Carretero (2018) ressalta que as 

afetações sofridas pelo corpo/mente produzem memórias. Da mesma maneira, Veloso e 

Busarello (2018) referem-se ao “corpo memorioso” (p. 95) que são as marcas deixadas 

pelos encontros e suas consequentes afecções ocorridas ao longo da vida. Esse “corpo 

memorioso” diz respeito tanto à pessoa que vivencia diretamente o sofrimento ético 

político como aquelas que são por ele afetadas, como no caso da analista Maria, que se 

lembra de detalhes dos casos que acompanhou nas medidas, mesmo os mais antigos e 

inclusive, fala do adoecimento relacionado ao trabalho:  

[...] nem os mais engajados dão conta o tempo todo, nem os técnicos mais 
engajados vão consegui fazer isso em todos os casos. Porque é isso, né, uma 
quantidade enorme de casos, uma sobrecarga, a gente fica muito sobrecarregado, 
os momentos da vida da gente também, né, adoecimento no trabalho. [...] e a 
gente vai fazendo escolhas, né... e aí eu penso na psicologia do trabalho, a gente 
faz escolhas enquanto trabalha pra não adoecer também. [...] Porque a sobrecarga 
de trabalho, muitas outras coisas e as escolhas também. [...] tenho esquecido de 
algumas coisas, sabe, graças a Deus, tenho feito um processo disso. 

 

Durante as entrevistas que realizei, as analistas mencionaram pouco a palavra 

afeto. Paulo falou de afeto como amor, ao se referir ao genocídio dos jovens negros, do 

que se perde com esses assassinatos. Diz: “E das outras coisas que não são mensuráveis, 

né, do afeto, de quem ele amava e de quem o amava, dessas coisas que jamais caberão 

numa conta”. Já Maria disse a palavra afeto duas vezes ao longo da entrevista: “Dos casos 

que eu tinha mais afeto, mais vínculo [...]” e, em outro trecho, assim como Paulo, no 

sentido de amor, no caso de uma adolescente que ela acompanhou que “tinha um afeto 

muito grande pela avó”. 

Apesar de não terem dito muitas vezes a palavra afeto, elas se referiram àquilo 

que Spinoza (2018) entende como afeto utilizando outros termos, pois é possível 

identificar como as analistas foram afetadas pela vulnerabilidade vivida pelos 

adolescentes e sua família. Maria relata: “A história desse menino é uma dessas que me 
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marcam muito, na verdade, todas essas histórias marcam, né, mas agora eu tô lembrando 

dessa”, “tem uma cena que me choca muito” e “como técnico fica devassado... 

devastado”. 

Paulo traz a sua memória sobre a dureza do assassinato dos adolescentes: “Eu 

lembro que foi muito impactante. Meio que foi... ficar de frente com essa fragilidade, essa 

vulnerabilidade que tá posta pra esse público, né, assim”. Em outros pontos da entrevista 

ele afirma: “E aquilo me assustou, muito, assim”, “Talvez tenha mexido muito comigo 

na época”, “O que é, pra esses casos, isso de ver o corpo caído com sangue em volta, o 

quanto isso deve devastar de alguma forma”. 

E ainda sobre a morte dos adolescentes, Paulo diz: “Era um caso que, até causa 

uma angústia na gente”, “De alguma forma, acho que confronta a gente do alcance do 

nosso trabalho, né” e “E tem um caso, acho que, assim, um dos casos que mais mexeu 

comigo, e aí, acho que eu só dei conta de conseguir alguma coisa com esse caso por causa 

da supervisão”. 

No livro Medidas Socioeducativas em meio aberto – A experiência de Belo 

Horizonte (Brandão, 2010), a descrição da metodologia das MSEs executadas pela PBH 

é feita nos seguintes itens: articulação e acompanhamento da rede, supervisão, orientação 

jurídica, fluxo com a Vara da Infância e da Juventude e gestão e relações institucionais.  

A supervisão ocupou, durante muito tempo, na liberdade assistida e na prestação 

de serviços à comunidade em Belo Horizonte, um lugar de centralidade. “Inserida nos 

serviços da Assistência Social, a supervisão é um lugar de construir recursos de trabalho” 

(Brandão, 2010, p. 56). Ela era entendida como um espaço formativo, de maneira a 

construir e sustentar o trabalho técnico (Brandão, 2010). A supervisão poderia ser coletiva 

ou individual: ocorria geralmente coletivamente, com a presença de várias analistas dos 

dois Serviços (LA e PSC) de diferentes regionais. E, quando um caso era considerado 

mais complexo, era realizada a supervisão individual, com a presença da técnica 

responsável pelo acompanhamento e a supervisora.  

A supervisão foi um espaço muito valorizado pelas analistas como se percebe nos 

relatos do analista Paulo que, ao falar sobre o homicídio de um adolescente que 

acompanhava relatou: “O que que é, eu fico pensando, eu trouxe pra supervisão, eu 

trabalhei, tentei construir de alguma forma e o que que é pra essa pessoa que tá ali.”.  Ao 

saber da morte de outro adolescente que acompanhava, o técnico diz: “Aí eu ligo pra avó, 
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isso foi, acho que no início, talvez tenha mexido muito comigo na época, né, de ter trazido 

pra supervisão, né, e tudo.”. 

Ainda sobre a relevância da supervisão na construção e condução dos casos, Paulo 

fala: “E aí eu lembro que eu construí em supervisão que eu avisaria a ele que eu ia propor 

o encerramento e que a gente ia marcar toda semana que ele precisasse”. Sobre esse 

mesmo caso, em que a avó referia-se ao neto como “neto de criação”, Paulo diz “eu 

lembro de questionar isso na supervisão: não existe neto de criação”. Sobre outro 

adolescente, ele afirma: “E tem um caso, acho que, assim, um dos casos que mais mexeu 

comigo, e aí, acho que eu só dei conta de conseguir alguma coisa com esse caso por causa 

da supervisão. Era um... esse menino volta não sei quantas vezes pra medida”. 

Quando perguntei a Paulo se houve diferença no caso dos adolescentes que ele 

acompanhava e foram mortos e ele participava de supervisão (em Belo Horizonte) e na 

situação em que ele não tinha supervisão (em uma cidade do interior), respondeu: 

 

Bom, eu acho que a supervisão, ela ajuda a localizar o que é seu daquela história, 
de localizar que tem algo que eu vou nomear como do sofrimento mesmo do 
técnico que acompanha, que... não que não gostaria que tivesse esse sofrimento. 
Mas de você localizar isso em relação ao trabalho, de que infelizmente é um 
público que tá ali exposto àquilo o tempo todo. E eu lembro que, na época da 
supervisão desse primeiro caso, eu lembro de, na época era a Judith a minha 
supervisora, e aí eu lembro de ela meio que me propor escrever então a respeito. 
E eu lembro de escrever amarrando um pouco com a letra de uma música. 

 

 Para responder essa mesma pergunta, Maria afirmou: 

Senti [diferença nos casos em que teve supervisão e nos que não teve]. Total, pra 
tudo, pra morte, mas pra todos os outros processos de trabalho com os jovens, 
eu sinto muita falta da supervisão. Então, eu acho isso, assim, essa rede, primeiro 
que não é institucionalizando, porque aí, fica muito na mão do técnico, e nem 
supervisão tem também pra você construir com o outro pra te ajudar a pensar 
nisso, fica muito pessoal, como tudo, né...  

 

Nesses dois trechos fica evidente a importância da supervisão para trabalhar não 

apenas o caso, mas também a técnica e a forma como elas são afetadas pelas questões e 

dificuldades que emergem do seu cotidiano profissional. Esse entendimento da 

supervisão como espaço também para a analista de políticas públicas não significa 

confundi-la com a psicoterapia ou a análise aplicada à terapêutica, inclusive as duas 

técnicas entrevistadas submetiam-se à análise.  
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Apesar do reconhecimento da supervisão, em dezembro de 2017, elas pararam de 

ser ofertadas. Uma analista de políticas públicas, em conversa informal, relatou que 

ocorreu uma mudança na gestão da SMASAC e que essa nova gestão alegou que não 

havia respaldo na legislação nacional para a manutenção da supervisão da forma como 

ocorria, de construção do caso particular. Ainda de acordo com essa analista, houve uma 

resistência da maior parte da equipe técnica, que queria que a supervisão fosse mantida 

no formato como era ofertada, e então a SMASAC fez uma nova proposta. Segundo essa 

analista, apesar de essa nova sugestão de “apoio técnico” ter sido apresentada em maio 

de 2018, até dezembro de 2020, não tinha sido posta em prática. A analista ressaltou que, 

durante a pandemia, foram criados dispositivos de escuta técnica para que as 

trabalhadoras de diferentes serviços pudessem dizer dos seus sentimentos, mas que esse 

não é um espaço para a construção e a discussão dos casos atendidos. Na fala dessa 

analista “houve um rompimento brusco da oferta da supervisão, um retrocesso para o 

serviço, não houve substituição”. 

Diante do entendimento da importância da construção de cada caso para o 

cotidiano da política pública, bem como da relevância da supervisão como o momento de 

compartilhamento e discussão das práticas/saberes profissionais e das situações que 

acometem as pessoas que são atendidas, no caso aqui em foco, o assassinato dos 

adolescentes que cumpriam MSE, a finalização da oferta da supervisão, especialmente da 

forma como ocorreu, pode ser compreendida como um silenciamento. A discussão 

técnica sobre essas mortes deixa de ter espaço institucionalizado para ocorrer, não há o 

momento de circulação da palavra e de reflexão.  

 

4.2 Vidas precarizadas, vulnerabilidade e o não reconhecimento do humano 

 A precariedade, que pode ser caracterizada como falta de alimentos, de moradia, 

de segurança, além da exposição a doenças e violência, trata de uma sujeição constante a 

circunstâncias que não resguardam de maneira adequada a dignidade das pessoas, a falta 

de políticas protetivas, por exemplo, colocando-as de maneira diferenciada a situações de 

risco (Butler, 2019b). 

 Ao longo do livro Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria 

performativa de assembleia, Butler (2019a) mostra como as assembleias públicas, 

presentes em vários países desde o ano de 2010, escancaram a ideia dialética da 
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exclusão/inclusão quando partem do pressuposto de que “o povo”, por meio dessas 

assembleias, luta por democracia. Para além do questionamento de que democracia é essa, 

a pergunta anterior deve ser: de que povo estamos falando? Quem está dentro e quem está 

fora desse grupo? Assim, há o que a autora denomina de “fronteira contenciosa” (p. 11), 

cujo contorno reconhece quem faz parte e quem não faz parte do “povo”, quais 

“populações são consideráveis descartáveis” (p. 17). 

 Nesse reconhecimento do povo, do nós e dos outros, há o reconhecimento do que 

é ou de quem é humano, além da naturalização da exclusão daqueles que são postos à 

margem ou, de maneira mais radical, das pessoas que são consideradas descartáveis, tudo 

isso baseado em relações de poder e fortemente relacionado ao modo de produção da 

sociedade capitalista (Butler, 2019a).  

Ainda de acordo com essa autora 

Isso significa que em algumas das nossas experiências de maior vulnerabilidade 
em termos de privação social e econômica, o que se revela não é apenas a nossa 
precariedade como indivíduos, embora isso também possa ser revelado, mas 
também os fracassos e as desigualdades das instituições socioeconômicas e 
políticas (Butler, 2019a, pp. 27-28). 

  

Essas desigualdades, tanto das esferas socioeconômicas como políticas, são 

cotidianamente vivenciadas pelos grupos precarizados. Em determinado momento de seu 

texto, Butler (2019a) questiona: quem será “tratado como um criminoso e apresentado 

como um criminoso” (p. 41) e esse é um ponto que está diretamente relacionado ao 

racismo. Ilustra essa afirmação o caso ocorrido no Paraná, em agosto de 2020, quando a 

juíza Inês Marchalek Zarpelon escreveu em sua sentença que um homem negro suspeito 

de cometer crimes era “Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua 

raça”24.  

Recordo-me que, com frequência, os adolescentes que acompanhei no 

cumprimento das MSEs relatavam como sofriam preconceito por seu pertencimento 

social, principalmente de raça-cor. Um desses adolescentes, Luiz, tinha vivido durante 

muitos anos com o patrão de seu pai, por isso, apesar de sua família ser das camadas 

populares, ele tinha estudado em escolas particulares, viajado para o exterior, feito cursos 

 
24 Juíza associa homem negro a grupo criminoso 'em razão da sua raça'. Fonte: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/juiza-associa-homem-negro-a-grupo-criminoso-em-
razao-da-sua-raca.shtml 
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extracurriculares. Em determinado momento de sua infância, Luiz decidiu que queria 

voltar a morar com sua mãe. Renunciou às oportunidades que tinha quando morava com 

o patrão do pai e voltou a morar na comunidade. Essa experiência fez com que ele tivesse 

muita consciência da dialética da exclusão/inclusão e do preconceito sofrido pelas 

pessoas que vivem vidas precarizadas. É importante ressaltar que Luiz era um menino 

branco, de olhos claros que estava sempre vestido com roupas largas, bermuda, anéis e 

colares com correntes grandes.  

Certa ocasião, eu estava conversando com uma colega sobre tatuagem, quando 

Luiz chegou para o atendimento. Depois de ouvir a nossa conversa, quando entramos na 

sala de atendimento, ele exclamou que a tatuagem para uma mulher branca de classe 

média era algo cool, já para ele, morador de comunidade, a tatuagem era identificada 

como uma marca de bandidagem. Em um dos braços ele tinha a tatuagem do nome da 

mãe e no outro estava escrito o nome dos avós maternos. O que era para servir como uma 

homenagem para a família, acabou tornando-se um símbolo de pertencimento a um grupo 

de pessoas marginalizadas, que é cotidianamente assujeitado aos olhares de reprovação 

da elite, às abordagens policiais. E Luiz tinha consciência disso. 

Para Butler (2016), as vulnerabilidades a que as pessoas estão expostas ameaçam 

ou rebaixam a sua possibilidade de existir, revelam o reconhecimento do que é ou não 

humano. Ainda de acordo com essa autora, o reconhecimento do humano está 

intimamente associado aos valores que são considerados positivos na representação do 

humano: “Às vezes há imagens triunfalistas que nos dão a ideia do humano com que 

devemos nos identificar, como por exemplo o herói patriótico que expande as fronteiras 

de nosso ego euforicamente até que se encontre com aquela da própria nação” (pp. 27-

28). Assim, podemos compreender que, se identificamos o humano como um herói, 

aquele considerado não herói, como um adolescente que cumpre MSE, não é reconhecido 

como humano, e por isso sua vida, e posteriormente sua morte, não são reconhecidas. 

Butler (2016) argumenta que a interdição da lamentação da perda de determinadas 

vidas, as vidas precarizadas das pessoas excluídas, que vivenciam o sofrimento ético- 

político, aquelas que não são reconhecidas, que não são humanizadas, é uma forma de 

perpetuação da violência. Dito de outro modo, o assassinato dos adolescentes que 

receberam MSE não cessa a violência cometida contra eles e seus iguais, contra eles e 

suas famílias.  
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Já a mídia, segundo Butler (2011), opera o verdadeiro “esvaziamento do humano”, 

que, para além de dizer o que é humano e, consequentemente, o que não é, determina o 

que é “uma vida habitável, o que será uma morte passível de ser lamentada” (p. 30). 

Continua a autora: “O desfazer da percepção da perda – a insensibilidade humana à dor e 

ao sofrimento – torna-se o mecanismo por meio do qual a desumanização se consuma” 

(p. 30). 

Assim, no Brasil, com certa frequência, quando uma pessoa suspeita de 

envolvimento ou comprovadamente envolvida com a criminalidade morre por causa 

violenta, seja vítima de confronto entre gangues ou com a polícia, é comum a reação 

expressa na frase “bandido bom é bandido morto”, difundida pelo filme nacional Tropa 

de elite (Padilha & Prado, 2007), que ecoa na voz de parcela significativa da população.  

Para exemplificar a afirmação acima, basta analisar a reação da maioria dos 

leitores da matéria “Menor é morto a tiros ao tentar assaltar capitão da PM em SP”, 

noticiada em um site de notícias nacional.  Seguem alguns comentários dos internautas: 

“Menos um bandido nas ruas. Tem que fuzilar todos” (com 26 “curtidas”); “Vai roubar 

lá no inferno agora, uma pena o estado não ter matado na primeira vez! Bandido bom é 

comendo terra mesmo!” (com 22 “curti” e 1 “não curti”); “Põe na conta dos cidadãos de 

‘bem’ que acham que bandido bom é bandido morto....” (com 169 “curti” e 593 “não 

curti”) e “ao invés de mandar levantar as mãos, esses polícia vai logo atirando, nem deu 

tempo de o menino se consertar na sociedade e ter a oportunidade que o político não dá, 

por isso que eles viram marginal, coitada da família” (sic) (com 81 “curti” e 3.279 “não 

curti”). Observa-se que o número de curtidas, ou seja, de pessoas que concordam com o 

que foi dito, é muito maior entre os comentários dos internautas que defendem o uso da 

violência contra o adolescente acusado de cometer o ato infracional relatado. Esses 

exemplos ilustram as mortes, que, segundo Butler (2016), não terão um luto considerado 

legítimo. 

 

4.3 O diálogo entre Butler e Sawaia: o eixo do sofrimento, da ética e do corpo 

 As teorias de Butler (2011, 2016, 2019a, 2019b) e Sawaia (2014) têm vários 

pontos de intersecção que auxiliam na compreensão do processo socio-histórico de 

construção, manutenção e vivência da precariedade, das vulnerabilidades e do sofrimento. 

Pretendo aqui destacar dois deles: a questão da ética e a questão do corpo.  
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 Na forma como a sociedade capitalista organiza-se, as pessoas são 

individualmente responsabilizadas pelos lugares que ocupam, pelo sucesso ou fracasso 

que alcançam, a meritocracia é a palavra da vez. Por exemplo, Butler (2019a) chama a 

atenção para o fato de que aqueles que não conseguem emprego (porque não são capazes) 

são os únicos responsáveis por sua morte, afinal, eles não são suficientemente 

competentes para pagar um seguro de saúde (referindo-se à realidade estadunidense). No 

contexto brasileiro, podemos pensar nos adolescentes que cometem atos infracionais que 

são constantemente culpabilizados individualmente por suas escolhas, bem como suas 

famílias, que não souberam criá-los da maneira correta.  

 Diante desse cenário, podemos nos questionar se o sentimento de pertencimento 

a uma sociedade que busca o bem comum e a responsabilidade social é compartilhado 

por todas as pessoas. Butler (2019b) defende que não, já que não há “uma condição 

humana universalmente partilhada” (p. 40). Ainda para ela, o fracasso da economia e da 

política, que gera as vulnerabilidades, denota a verdadeira falência das instituições 

econômicas e políticas (Butler, 2019a). 

Ao tratar da dialética da exclusão/inclusão, Sawaia (2014) defende que, além de 

aspectos econômicos e de direitos sociais, também seja considerado o poder. Como 

proposto por Butler (2019a), quem tem o poder de decidir quem é humano, quem terá sua 

vida reconhecida ou, ao contrário, quem será descartado? 

Nesse sentido, o sofrimento não nasce no interior do sujeito, mas das relações 

sociais com as outras pessoas, ou seja, no encontro com o outro. É da constatação de que 

permitimos que pessoas muito próximas a nós sejam vítimas das mais variadas formas de 

vulnerabilidades, que surge a compreensão de que não compartilhamos da mesma 

sociedade, dos mesmos direitos (Sawaia, 2014). 

 A afirmação acima pode ser ilustrada com a realidade cotidianamente vivenciada 

pelas analistas de políticas públicas das medidas socioeducativas, como forma de 

denunciar o contexto de precarização do trabalho, muitas delas participaram da greve de 

servidoras públicas da PBH ocorrida em 2015, conforme descrito no capítulo 1 desta tese. 

Baseando-se em Butler (2019a), podemos compreender que, ao ir para a rua, colocar seu 

corpo em protesto, com o rosto pintado, segurando faixas e gritando palavras de ordem, 

as técnicas “estão reivindicando reconhecimento e valorização, estão exercitando o 
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direito de aparecer, de exercitar a liberdade, e estão reivindicando que a vida possa ser 

vivida” (p. 33).  

 Situação muito diferente da vivenciada pela maioria das famílias dos adolescentes 

que cumprem MSE, mesmo nos casos em que eles foram mortos, seja pela polícia, seja 

por grupos rivais. Em vez de colocar seus corpos nas ruas para denunciar a precariedade 

e a violência de que são vítimas, essas famílias se escondem. É a continuidade da 

invisibilidade que vivenciam cotidianamente. 

 A “vontade” de manter essa invisibilidade ficou evidente na minha pesquisa de 

campo. Das três avós que localizei e que criavam os netos que foram assassinados após o 

cumprimento da MSE, duas negaram-se a conceder entrevista e a que consegui 

entrevistar, não permitiu que eu gravasse as suas falas. Obviamente essas negativas 

podem ser explicadas pela dor da rememoração dos homicídios dos netos, mas não 

podemos desconsiderar também a impossibilidade de registrar essa dor, a vida desse 

adolescente e a precariedade que essas famílias experienciam, além do não 

reconhecimento social do luto pela morte dele.  

Caso houvesse a manifestação dessas avós, essa poderia ser compreendida como 

uma forma de elas reivindicarem o direito de viverem uma vida digna, “mais visível” e 

de serem reconhecidas (Butler, 2019a). Uma maneira de tornar pública a realidade de suas 

vidas e dos assassinatos de seus netos que é socialmente imposta como unicamente 

individual, seja na culpa individualizada, seja na exigência de como elaborar essa dor. A 

esse respeito, Butler (2019a) afirma: “Quando fazemos uma consideração sobre o que é 

aparecer, concluímos que aparecemos para alguém e que nosso aparecimento tem que ser 

registrado pelos sentidos, não apenas pelos nossos, mas os de alguém mais” (p. 95). Isso 

ficou evidente na reação de duas avós, quando no telefonema de apresentação da minha 

pesquisa, ao relatar o tema, ambas me questionaram o motivo de eu querer saber da morte 

dos adolescentes. Dona Maria da Glória, a avó que entrevistei, em determinado momento 

falou que as mortes dos dois netos já tinham acontecido há tanto tempo e me questionou 

o motivo de “mexer com isso”. 

Ao aparecer em público, o que se apresenta inicialmente ao outro é um corpo, um 

corpo marcado pelas experiências que viveu. Dona Maria da Glória, quando me concedeu 

a entrevista estava com 61 anos de idade, mas aparentava ter muito mais; vale ressaltar 

que ela perdeu o marido, duas filhas, um filho e dois netos de maneira muito trágica e o 
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seu corpo tinha os registros das suas dores. Sua vida foi marcada pela precariedade, pela 

luta pela sobrevivência e pela existência; ela contou que começou a trabalhar em casa de 

família aos sete anos de idade e que também trabalhou como varredora de rua.  Em outro 

momento da entrevista, dona Maria da Glória relatou que chegou a pedir esmola na rua 

para conseguir alimentar a família. 

O peso das tragédias familiares, do trabalho doméstico realizado desde a infância 

e como varredora de rua, uma atividade que a deixou exposta ao tempo, tanto ao sol 

quanto à chuva, bem como a privação de comida afetaram o corpo de dona Maria da 

Glória. Sawaia (2014) ressalta a importância de considerar esse corpo como não abstrato, 

o que significa incorporar a materialidade do corpo e das emoções como questões ético-

políticas. 
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5. O ASSASSINATO DO ADOLESCENTE QUE CUMPRIA/CUMPRIU 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 

É muito fácil vir aqui me criticar 
A sociedade me criou agora manda me matar 

Me condenar e morrer na prisão 
Virar notícia de televisão 

[...] 
Um soldado negativo menos um marginal 

Pra sociedade uma baixa na lista 
E engordar uma triste estatística 

De jovens como eu que desconhecem o medo 
Seduzidos pelo crime desde muito cedo 

Mesmo sabendo que não há futuro 
Eu não queria tá nesse bagulho 

Já tô no prejuízo um tiro na barriga 
Na próxima batida quem sabe levam minha vida 

Eu vou deixar meu moleque sozinho 
Com tendência a trilhar meu caminho 

Se eu cair só minha mãe vai chorar 
(MV Bill, Soldado do Morro, 1999) 

 

 

Os dados oficiais relativos à morte dos adolescentes ocorrida enquanto cumpriam 

medida socioeducativa aparecem nos relatórios nacionais tanto das MSE em meio aberto 

quanto em meio fechado. Já no contexto de Belo Horizonte, não há divulgação oficial 

desses dados pelo Estado, nem pela PBH, responsáveis pela execução das medidas 

socioeducativas em meio fechado e aberto, respectivamente, nem pelo Judiciário.  

No “Relatório da pesquisa nacional das medidas socioeducativas em meio aberto 

no Sistema Único de Assistência Social” (2018), elaborado pela Secretaria Nacional de 

Assistência Social/ Ministério do Desenvolvimento Social (SNAS/MDS), é apresentado 

o registro de 948 adolescentes assassinados durante o cumprimento dessas MSEs. Não há 

explicação se esse número refere-se a todo o ano de 2017 ou apenas aos dois meses em 

que os dados desse relatório foram colhidos. Cabe destacar que, apesar de na introdução 

desse documento estar descrito que as informações ali apresentadas foram coletadas em 

fevereiro e março de 2018, quando é exibido o número de homicídio desses adolescentes, 

tem-se a observação de que, dentre os 948 assassinatos, mais de 30 casos ocorreram nos 

municípios de Natal e Goiânia, no ano de 2017. Dessa maneira, não é possível estabelecer 

uma porcentagem de quantos adolescentes foram vítimas de homicídio enquanto estavam 

cumprindo MSE-MA. 
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Não há nenhuma análise sobre os dados de adolescentes assassinados durante o 

cumprimento da MSE-MA, os números são seguidos do parágrafo abaixo: 

 

Em relação aos números de suicídios e homicídios de jovens em 
cumprimento de LA e/ou PSC ainda está aquém dos dados oficiais 
sobre letalidade nessa faixa etária, supomos que essa taxa seja bem 
superior, especialmente dos suicídios, assunto tabu que ainda gera 
muita invisibilidade nos boletins oficiais. Essa foi uma primeira 
tentativa de avaliar a incidência de mortes violentas durante o 
cumprimento do meio aberto e carece de revisão para os próximos 
levantamentos. (SNAS/MDS, 2018). 

 

 Já o “Levantamento anual SINASE 2017” (MMFDH, 2019) é mais completo 

quanto às informações relativas aos óbitos de adolescentes ocorridos nas unidades de 

internação, internação provisória e semiliberdade. Há seis anos esse relatório apresenta 

os números de mortes entre esses adolescentes: em 2017, houve o registro de 46 

adolescentes que faleceram, uma redução de três casos em relação ao ano anterior.  

Entre os óbitos ocorridos no ano de 2017 em unidades do sistema socioeducativos, 

39 foram de rapazes, sendo que o estado com o maior número foi Pernambuco, com nove 

registros.  

 No quesito raça-cor, 23 adolescentes que morreram eram pardos, seis brancos, 

oito negros, e em nove casos não foi indicada a raça-cor. Não foi informado quem atribuiu 

a raça-cor, se foram os próprios adolescentes no momento de admissão na unidade do 

sistema socioeducativo, ou se foi a equipe técnica.  

Entre o tipo de MSE que estava sendo cumprida, 28 estavam internados, 10 em 

semiliberdade e quatro em internação provisória no momento da morte25 (MMFDH, 

2019). Ao somar o número total de adolescentes que estavam internados (17.811), com 

aqueles que estavam em semiliberdade (2.160) e os que cumpriam internação provisória 

(4.832), tem-se 24.803 adolescentes, sendo que desses 42 morreram, o que representa 

aproximadamente 2,23% óbitos ocorridos durante o cumprimento dessas MSEs.  

 Dentre as causas do óbito, a principal foi o homicídio (17 casos), seguido de 

asfixia (seis), conflito interpessoal (quatro), conflito generalizado (três), sendo o suicídio, 

 
25 A soma dos dados desse quesito dá 42, sendo que foram 46 óbitos, não há informações sobre as outras 
quatro mortes. 
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o acidente de trânsito e a doença a causa de uma morte cada (MMFDH, 2019). Nesse 

quesito, cabem duas observações: 13 desses óbitos não tiveram seu motivo explicado, 

além disso, a asfixia, os conflitos interpessoais e generalizados podem ser compreendidos 

como homicídios, mas não há maiores esclarecimentos a esse respeito. 

 No contexto municipal de Belo Horizonte, a Prefeitura não realiza nenhum tipo 

de divulgação oficial sobre os adolescentes que cumprem MSE-MA. Após aprovação do 

meu projeto de pesquisa pelo CEP, a GECMES disponibilizou para uso nesta tese o 

número de desligamentos realizados no SIG-PS, cujo motivo foi óbito. Conforme já 

explicitado anteriormente, os dados sobre o desligamento dos adolescentes aqui 

apresentados podem não condizer com a realidade por diversos motivos: a imprecisão do 

ano de desligamento do caso;  a inconsistência do registro sobre o motivo do 

desligamento; devido a problemas de comunicação, a morte do adolescente muitas vezes 

não é avisada, o que acarreta o não desligamento do seu nome do sistema, o adolescente 

que faleceu continua registrado no sistema como se ainda estivesse cumprindo MSE, 

entre outros motivos. 

 

TABELA 3 – Número de casos desligados do SIG-PS da PBH por motivo de óbito 

Modalidade MSE/Ano 

desligamento por óbito 
2013 2014 2015 2016 2017 

Liberdade Assistida 16 20 4 9 4 

Prestação de Serviços à Comunidade 12 21 11 14 16 

Total 28 37* 12** 22*** 19*** 

Tabela elaborada pela pesquisadora 

Fonte: Dados retirados do SIG-PS da PBH (disponibilizados por e-mail pela GECMES, em 10 de maio de 
2018). 

 

Legenda: 

* 4 adolescentes cumpriam as duas MSEs concomitantemente 

** 3 adolescentes cumpriam as duas MSEs concomitantemente 

*** 1 adolescente cumpria as duas MSEs concomitantemente 

 

 Para que a análise desses dados ficasse mais completa, eu deveria ter tido acesso 

ao número total de adolescentes que cumpriram MSE nos anos de 2013 a 2017, o que 
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possibilitaria relacionar esses dados ao número de óbitos. Outra lacuna encontrada nos 

registros foi a ausência da explicitação da causa da morte, no entanto, devido à minha 

experiência como analista de políticas públicas, posso afirmar que muitos desses 

adolescentes foram assassinados, embora houvesse casos de adolescentes que morreram 

em decorrência de suicídio, acidente de trânsito e doença, que eram acompanhados por 

colegas do mesmo setor no qual eu trabalhei.  

 No levantamento de documentos sobre o assassinato de adolescentes durante o 

cumprimento de medidas socioeducativas, encontrei o relatório intitulado “Perfil dos 

Adolescentes que Morreram Enquanto Cumpriam Medida Socioeducativa de Internação, 

Semiliberdade e Liberdade Assistida”, relativo ao período de 2003 a 2005, produzido 

acerca da realidade do Distrito Federal. Após diversas denúncias realizadas por 

profissionais que atuavam nas medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e 

liberdade assistida e por familiares dos adolescentes que cumpriram essas medidas, 

representantes de seis instituições26 uniram-se para produzir um relatório, publicado em 

2007, sobre essas acusações.   

Nas denúncias realizadas pelos familiares e pelas técnicas, houve relatos de 

ameaças, perseguições e mortes de adolescentes durante e após o cumprimento das MSEs, 

vítimas não apenas de grupos rivais, mas também “de policiais militares e civis 

insatisfeitos com a forma como a temática da infração vem sendo tratada pelo Estado” 

(CDDHCEDP, Câmara Legislativa do Distrito Federal, ObPS, Equipe de Pesquisa do 

Departamento de Ciências Sociais da ENSP/FIOCRUZ, VIOLES/SER/UnB, PDIJD e 

MP-DF, 2007, p. 4). 

 Na introdução desse relatório há a denúncia da falta de dados sobre as violências 

sofridas por esses adolescentes no Distrito Federal, constatação essa que também foi feita 

em minha pesquisa bibliográfica e documental. Dentre as principais dificuldades 

encontradas pelos pesquisadores para a realização desse relatório, foram apontadas: a 

“fragilidade do sistema de informação e armazenamento dos processos e a forma lenta de 

disponibilização dos mesmos” (p. 11). 

 
26 Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar (CDDHCEDP), 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, Observatório de Pesquisa Social (ObPS), Equipe de Pesquisa do 
Departamento de Ciências Sociais da ENSP/FIOCRUZ; Grupo de Pesquisa sobre Violência e Exploração 
Sexual (VIOLES/SER/UnB), Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude (PDIJD) e 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DF). 
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As lacunas encontradas por esse grupo de Brasília nos registros dos equipamentos 

responsáveis pela execução das MSEs também guardam semelhança com aquelas que 

encontrei aqui:  a ausência da data de óbito dos adolescentes, a falta de relatórios sociais, 

além de informações vagas, tais como “baixa renda”, sem especificar o que essa categoria 

significa. Os profissionais tiveram acesso a documentos não preenchidos ou preenchidos 

de maneira errada. (CDDHCEDP, Câmara Legislativa do Distrito Federal, ObPS, Equipe 

de Pesquisa do Departamento de Ciências Sociais da ENSP/FIOCRUZ, 

VIOLES/SER/UnB, PDIJD e MP-DF, 2007). 

 Apesar de todas as dificuldades encontradas para a sistematização dos dados, 

foram identificados em Brasília, entre os anos de 2003 e 2005, 178 adolescentes que 

morreram durante o cumprimento das MSEs de internação, semiliberdade e LA. Os 

principais dados agrupados são: 

– Todos eram do sexo masculino; 

– 75,84% eram pardos ou negros [não foi informada a forma de coleta desses dados, se 

autodeclaração antes da morte ou atribuição por terceiro]; 

– 46,63% morreram enquanto tinham entre 16 e 19 anos de idade;  

– Em 42,13% dos casos não havia a informação da idade do jovem no momento do óbito; 

– 86,79% deles possuíam renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos; 

– 53,93% não estavam matriculados na escola; 

– 66,61% não estavam trabalhando quando morreram; 

– Em 53% dos 178 casos foram encontradas as certidões de óbito anexadas, desses, 

91,40% foram mortos por arma de fogo; 

– Em 55,62% registros havia a indicação do local da morte, têm-se:  

– Em 32,58% a morte ocorreu em via pública;  

– Em 17,42% a morte aconteceu em unidades de saúde;  

– Em 3,93% a morte se deu na unidade socioeducativa. 

(Fonte: CDDHCEDP, Câmara Legislativa do Distrito Federal, ObPS, Equipe 
de Pesquisa do Departamento de Ciências Sociais da ENSP/FIOCRUZ, 
VIOLES/SER/UnB, PDIJD e MP-DF, 2007). 
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 Na análise dessas quatro fontes documentais consultadas, “Relatório da pesquisa 

nacional das medidas socioeducativas em meio aberto” (SNAS/MDS, 2018); 

“Levantamento anual SINASE 2017” (MMFDH, 2019); SIG-PS da PBH e “Perfil dos 

Adolescentes que Morreram Enquanto Cumpriam Medida Socioeducativa de Internação, 

Semi-liberdade e Liberdade Assistida” (CDDHCEDP, Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, ObPS, Equipe de Pesquisa do Departamento de Ciências Sociais da 

ENSP/FIOCRUZ, VIOLES/SER/UnB, PDIJD e MP-DF, 2007), foi possível constatar 

que: 

– Os dados sobre a morte dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, tanto 

em meio aberto quanto em meio fechado, são escassos. 

– Nos próprios documentos nos quais são sistematizados os dados sobre a morte dos 

adolescentes há ressalvas de que não é possível ter certeza de que eles refletem a 

realidade, pois acredita-se que haja uma subnotificação desses óbitos. 

– Sem essas informações, não há como tornar público o homicídio que vitima muitos 

adolescentes que cumprem MSE, consequentemente, não é possível alterar a forma como 

as políticas públicas existentes vêm atuando ou planejar políticas públicas para mudar 

essa realidade.  

É importante ressaltar que esses adolescentes estavam sob responsabilidade do 

Estado, principalmente os que cumpriam as MSEs de internação e de semiliberdade, e 

que foram ameaçados e mortos, em alguns casos, por agentes públicos de segurança. A 

esse respeito, sobre os dois netos da dona Maria da Glória que foram assassinados: o 

analista de políticas públicas que acompanhava um deles enviou um “informe de risco” 

para o judiciário, avisando que esse adolescente estava sendo ameaçado e o técnico 

responsável pela execução da MSE do outro neto, que também foi assassinado, enviou 

um “Relatório de avaliação ao PPCAAM”, já que ele também estava ameaçado. 

Identificar e tornar público o número de adolescentes que foram vítimas de 

homicídio durante o cumprimento da MSE e em que circunstâncias essas mortes 

aconteceram seria uma forma de o Estado admitir que vem falhando na execução das 

políticas públicas de assistência social, seja na proteção dos adolescentes que cumprem 

MSE, em sua maioria, pobres e negros, seja no planejamento e na execução dessas 

medidas. 
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Mais uma vez, aqui se constata a lógica da invisibilidade que permeia a vida e a 

morte dos adolescentes que cumpriam MSE e foram assassinados: o silêncio dos dados, 

as lacunas dos relatórios.   

 

5.1 Necropolítica e seletividade do luto 

 Mbembe (2020), ao tratar de como a política relaciona-se com a morte, 

desenvolveu o conceito de necropolítica que diz sobre a autoridade “do poder e na 

capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer” (p. 5). O referido autor analisa 

principalmente situações bélicas para questionar “que lugar é dado à vida, à morte e ao 

corpo humano (em especial o corpo ferido ou massacrado)?” (p. 7). 

 Para desenvolver seu raciocínio, Mbembe (2020) analisa o imperialismo colonial, 

a Revolução Francesa, o nazismo, a escravidão, a ocupação colonial na modernidade 

tardia, como o caso do apartheid na África do Sul, com o objetivo de mostrar como os 

Estados (ou seja, aqueles que fazem parte dele) utilizam o seu poder para dizer quem pode 

viver e quem deve morrer.  

Além de determinar quem vive, os Estados também são responsáveis por definir 

como vivem. Isso fica muito evidente na situação de escravidão; por exemplo, antes da 

morte física da pessoa escravizada, ela teve o que Mbembe (2020) denominou de tripla 

perda: “perda de um ‘lar’, perda dos direitos sobre seu corpo e perda do estatuto político” 

(p. 27). Nesse sentido, o escravo vivencia “uma forma de morte-em-vida” (p. 29). 

 No caso do Brasil, a partir do início da construção das estruturas das políticas, 

com a chegada dos portugueses, o governo vem exercendo a necropolítica: desde a 

violência contra os índios, por meio do assassinato, da escravização e da tentativa de 

destruição de sua cultura, a própria escravidão de homens e mulheres capturados(as) na 

África e desumanizados(as), e a repressão violenta contra as revoltas e movimentos 

populares. Na nossa história mais recente, é importante destacar a ditadura civil-militar 

(1964-1985), quando o Estado brasileiro matou 475 pessoas por razões políticas, e muitas 

delas não tiveram seus corpos encontrados até hoje (Brasil/Comissão da Verdade, 2014).  

Atualmente são duas as principais formas de exercício da necropolítica no Brasil: 

a omissão e a violência estatal. A necropolítica vitima pessoas que integram as 
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“minorias”, tais como negros, homossexuais, transexuais, refugiados, moradores das 

periferias urbanas, que têm suas vidas precarizadas, que são alijados da autonomia 

política, do acesso aos bens materiais e simbólicos. Pessoas que vivem em seu cotidiano 

a violência e a violação de seus direitos humanos, civis, políticos e sociais. Pessoas que, 

ao viverem vidas precárias, no sentido proposto por Butler (2019b), não são passíveis do 

luto, seus corpos são inelutáveis. Vale ressaltar que, na realidade brasileira, raça-cor e 

pertencimento de classe social, por uma questão histórica relacionada à escravidão, estão 

interligados: as camadas populares são, em sua maioria, compostas por pessoas negras, 

como os adolescentes destinatários das medidas socioeducativas e muitos, como aqueles 

cujas histórias busquei resgatar nesta tese, foram assassinados.  

A omissão estatal existe na escassez e na qualidade das políticas públicas ofertadas 

à população, especialmente à de baixa renda. Noya (2019) realizou um levantamento dos 

processos de urgência ajuizados pelo Núcleo de Saúde do Estado da Bahia, no ano de 

2017, na cidade de Salvador (BA). Ele constatou uma inaptidão do Estado para a 

formulação de políticas públicas de saúde, além de demora no julgamento dos referidos 

processos, bem como desrespeito às decisões favoráveis aos pacientes. Para o autor: “fica 

claro [...] a existência de uma omissão estatal, ao menos não combatida pelo Poder 

Judiciário, com o sistema público de saúde que esvazia o direito fundamental de uma 

gama muito bem identificada: a comunidade de baixa renda.” (Noya, 2019, s.p.).  

Apesar de entender que o levantamento realizado é preliminar, Noya (2019) 

defende que foi possível constatar que as omissões das políticas públicas de saúde e da 

atuação do Poder Judiciário podem ser compreendidas como necropolítica contra as 

camadas populares. É comum que as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde 

(SUS) morram aguardando o tratamento adequado, o que aconteceu em mais de 37% dos 

processos analisados por Noya (2019). 

 Além das políticas públicas de Saúde, a falta de políticas de moradia, saneamento, 

renda, trabalho e educação está estreitamente relacionada à necropolítica. No caso dos 

adolescentes que cumprem MSE, essa afirmação fica muito evidente, é um ciclo perverso 

mantido pelo Estado. Repetidas vezes suas famílias faziam o mesmo relato: a mãe não 

teve condições de estudar e, então, quando consegue emprego, o faz sob condições 

precárias, sem carteira assinada, com baixo salário, mora em uma comunidade violenta e 

vulnerável, sem saneamento básico. Para conseguir arcar com as despesas da casa, ela 
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passa o dia fora trabalhando, não consegue acompanhar a escolarização do filho, que para 

de frequentar a escola e passa a ser um alvo fácil do tráfico, que está na porta de casa.  

O adolescente vê a sua mãe trabalhar diariamente e não ser reconhecida nem 

remunerada adequadamente, enquanto isso, percebe que o traficante é respeitado como a 

lei da comunidade, além de ter retorno financeiro das atividades que exerce. Os traficantes 

“chefes da boca fumo” tornaram-se, para muitos adolescentes que eu atendia no 

cumprimento da MSE, figuras de referência com as quais buscavam se identificar. Os 

versos pichados nos muros das comunidades “Viver pouco como um rei ou muito, como 

um Zé?”, da música Vida Loka (parte II, Brown, 2002) dos Racionais MC’s sintetiza a 

idealização da vida de ostentação proporcionada pela organização do tráfico de drogas.  

 Esses adolescentes, negros, moradores das comunidades periféricas, com baixa 

escolaridade e autores ou suspeitos de atos infracionais fazem parte da engrenagem da 

necropolítica: de vítimas da omissão estatal, passam, facilmente, a ser também vítimas da 

violência do Estado. Esse tipo de violência é constatada no encarceramento em massa, na 

violência policial e nas altas taxas de homicídio27 que vitimam a população jovem negra 

brasileira (Barros, Benicio & Bicalho, 2019). 

 Sobre a afirmação do encarceramento em massa da população jovem negra 

brasileira, recordo-me do caso de um adolescente que era acompanhado por uma colega 

no cumprimento de MSE em meio aberto e que, mesmo no período de cumprimento da 

medida socioeducativa, continuava a praticar atos infracionais. Quando questionado se 

ele sabia que a reiteração desses atos poderia resultar na aplicação de uma medida 

socioeducativa mais gravosa, como semiliberdade ou internação, esse adolescente disse 

que não tinha receio, pois era branco e o juiz só “dava internação” para negros. 

 De acordo com os dados do Sistema de Informações Estatísticas do Sistema 

Penitenciário Brasileiro (INFOPEN), a composição da população carcerária por raça-cor, 

no período de julho a dezembro de 2019, era a seguinte: 49,88% parda, 32,29% branca, 

16,81% preta, 0,8% amarela e 0,21% indígena. Para comparar a relação entre a raça- cor 

da população geral e a da população carcerária, construí a tabela abaixo, utilizando os 

dados do INFOPEN (2º semestre de 2019) e do IBGE/PNAD (todo o ano de 2019): 

 
27 O genocídio da população jovem e negra será tema do próximo item, intitulado “Quem morre de morte 
matada no Brasil?” 
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TABELA 4 – Composição população geral X carcerária- Cor e raça 2019 

Raça/porcentagem Parda Branca Preta Amarela Indígena 

População geral 46,8 42,7 9,4 1,128 

População 

carcerária 

49,88 32,29 16,81 0,8 0,21 

Tabela elaborada pela pesquisadora 

Fonte: IBGE/PNAD29 e Site oficial Departamento penitenciário nacional30 

  

Ao compararmos as estatísticas da composição da população geral e carcerária do 

Brasil, podemos constatar: 

– a existência de equivalência entre a soma de indígenas e amarelos; 

– o percentual carcerário de brancos é 10, 3% menor do que o percentual de brancos na 

população geral; 

– o percentual de pardos encarcerados é 3% superior em relação ao percentual da 

população geral; 

– o percentual de pretos encarcerados é 7,4% maior quando comparado ao percentual da 

população geral. 

 Quanto à faixa etária, de acordo com os dados do INFOPEN relativos ao período 

de janeiro a julho de 2019, 24,02% da população carcerária do país tinha entre 18 e 24 

anos de idade, seguida de 21% que tinha entre 25 e 29 anos. De acordo com o IBGE, nos 

dois primeiros trimestres de 2019, 10,75% da população geral era composta por pessoas 

 
28 Nas informações disponibilizadas pelo IBGE, as porcentagens de pessoas amarelas e indígenas foram 
somadas. 
29 Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html 
30 Disponível em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ZlZWFmNzktNjRlZi00MjNiLWFhYmYtNjExNmMyNmYx
MjRkIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9 
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entre 18 e 24 anos de idade, ou seja, a população carcerária nessa faixa etária era 11% 

maior do que a população geral.31,32 

Em relação à violência policial, frequentemente os adolescentes que eu 

acompanhava durante o cumprimento da MSE relatavam terem sido agredidos por 

policiais. Muitas vezes diziam que eram “marcados” pela polícia e, independentemente 

se estavam cometendo ato infracional ou não, eram atacados. Houve relatos de violência 

física (como ter a perna queimada por um policial por possuir uma tatuagem de palhaço 

– conhecida como símbolo de matador de policiais) e psicológica, por exemplo, o 

adolescente que ficou horas circulando no carro da polícia sem poder sair. 

Quando entrevistei a analista Maria, ela relatou dois casos de adolescentes que 

cumpriam MSE e foram mortos pela polícia: Leandro, que foi executado dentro de casa 

por policiais e Jonas que foi morto depois de sair de um shopping. Nesse último caso, 

além de assassinarem Jonas, os policiais ameaçaram o colega que o acompanhava para 

que ele não os denunciasse. Intimidado, apesar da insistência da avó de Jonas, esse 

adolescente decidiu não realizar a denúncia.  

 Carvalho (2013), ao pesquisar sobre a realidade goiana da violência policial, 

afirmou que esse tipo de violência é:  

[...] uma forma administrativa, elevada à condição de técnica de controle e 
vigilância social, é também poder capaz de engendrar e produzir forma 
concentrada e difusa os sentimentos de culpa, medo e terror, o que converte a 
entidade estatal, para indivíduos e coletividades, em uma espécie de poder de 
destino, à medida que regula e administra suas vidas, seus eventos fundamentais 
como o nascimento e a morte. (p. 16) 

 

 
31 Como os intervalos de faixas etárias analisadas pelo IFOPEN e o IBGE são diferentes, não é possível 
comparar as idades acima da faixa de 18 e 24 anos de idade. Para exemplificar, enquanto o INFOPEN trata 
do intervalo entre 25 e 29 anos de idade, o IBGE considera a faixa de 25 a 39 anos. 
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjYxMTg0NGQtYTZmMS00ZTgyLTg5OTItNTllNjQyODI4Z
jE3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9) 
(https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5918#resultado). 
32 Eu tinha a intenção de realizar mais duas comparações: de faixa etária e raça entre a população em geral 
de Belo Horizonte e os adolescentes encaminhados ao CIA. Todavia, na última pirâmide etária da cidade 
disponibilizada pelo IBGE (2010), os intervalos de faixa etária não possibilitam tal comparação, pois 
colocam em um mesmo intervalo 1) idade inferior (10 anos de idade) à possibilitada de ser aplicada MSE 
(12 anos de idade) e 2) idade superior à prevista de aplicação da MSE (acima de 21 anos): 10 a 14 anos, 15 
a 19 e 20 a 24 anos de idade. Como o último censo de Belo Horizonte foi realizado em 2010, a comparação 
dos dados de raça deveria ser realizada com o relatório do CIA desse ano, entretanto, o relatório CIA de 
2010 não traz essas informações.  
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 Ainda de acordo com Carvalho (2013), a violência policial é um processo 

histórico que faz com que haja a “rotinização de produção de mortes e desaparecimento 

de pessoas” (p. 31). É importante ressaltar que não é qualquer pessoa que é vítima da 

violência policial, salvo raras exceções, na maioria das vezes, são pessoas oriundas das 

camadas populares, como uma “morte anunciada por uma ordem do destino” (Carvalho, 

2013, p. 210).  

No caso do assassinato de jovens autores de atos infracionais, não apenas as 

mortes provocadas pela polícia são entendidas como seu provável destino; muitas vezes 

as famílias antecipam esse homicídio. Domingues et al. (2013) realizaram uma pesquisa 

com as famílias de oito jovens de camadas populares que foram assassinados no Distrito 

Federal. Foram entrevistados mães e irmãos dessas vítimas com o objetivo de conhecer 

os modos de enfrentamento diante da perda do jovem. As autoras identificaram três 

estratégias de enfrentamento familiar para essa morte: mecanismo de negação da morte, 

retomada da rotina e apoio na fé/religião. 

É importante ressaltar que, dos oito jovens, cinco deles apresentavam o que as 

pesquisadoras chamaram de “comportamento transgressor”, o que pôde ser caracterizado 

como um fator de risco para eles (Domingos, Dessen, Queiroz, 2013, p. 143). Uma das 

mães entrevistadas, cujo filho já havia cumprido medida socioeducativa e foi morto 

devido a uma dívida por drogas, afirmou que esperava que ele fosse morrer da forma 

como ocorreu, e inclusive admitiu que desejava que isso ocorresse, para “solucionar o 

problema” (p. 67). Para as autoras, essa mãe apresentava sentimento de revolta e desejo 

de vingança. Ela revelou que sentia culpa, considerando que a morte do filho foi um 

castigo por seu mau comportamento e manifestava vontade de morrer  

Domingos, Dessen e Queiroz (2013) dividiram as participantes da pesquisa em 

dois grupos: um formado pelas mães cujos filhos apresentavam comportamento 

transgressor e outro com filhos que não tinham antecedentes de atos infracionais. 

Diferentemente do que eu esperava encontrar, não foram identificadas diferenças no 

enfrentamento da morte dos jovens entre as mães dos dois grupos.  

Eu esperava que o envolvimento dos filhos com atos transgressores pudesse, de 

alguma maneira, influenciar a elaboração do luto por parte das mães, principalmente 

facilitando esse processo, como se algumas mães já esperassem, e até desejassem, a morte 

desses jovens e isso, de alguma forma, pudesse prepará-las. 
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Esse episódio narrado na pesquisa de Domingos, Dessen e Queiroz (2013) levou-

me a recordar de dona Rosária, avó paterna que criava diversos netos, dois deles em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, sendo um deles Estêvão, que foi 

morto durante a tentativa de assalto a um supermercado. No dia seguinte à morte do neto, 

dona Rosária foi à Regional da Prefeitura para me avisar do assassinato; ela repetia “se 

ele não estivesse fazendo coisa errada, isso não teria acontecido”. A ida à Regional foi 

para comunicar às pessoas e aos serviços que os assistiam que o neto havia morrido. Nesse 

equipamento de política pública de Assistência Social ela recebia a bolsa família e o neto 

cumpria MSE de liberdade assistida. De modo que ela se sentiu no dever de dar satisfação, 

pois sempre demonstrou muita honestidade e não poderia continuar recebendo o benefício 

por Estêvão, além disso, não queria ficar “devendo nada à justiça”. Esse nosso último 

encontro foi formal e curto, e, apesar das minhas tentativas para que ela expressasse os 

sentimentos pela perda do neto, não falou nada sobre si mesma. Seu silêncio pode ser 

interpretado como um modo de lidar com essa perda: não dar vazão à dor, não demonstrar 

essa dor. 

A partir dessa ocasião, passei a refletir sobre o luto das famílias que perderam 

alguém que não se enquadrava naquilo que a sociedade determina como “bom cidadão”: 

esse adolescente morto durante a tentativa de assalto, o jovem que faleceu durante um 

“racha”, o traficante morto durante um confronto com a polícia. Sem saber nomear, estava 

começando a pensar sobre a seletividade do luto, sobre como essas mortes violentas 

interromperam a vida precária desses adolescentes. 

Na mitologia grega, Antígona (Sófocles, n.d.), filha de Édipo e Jocasta, teve os 

dois irmãos – Etéocles e Polinices – mortos quando brigavam entre si pelo trono de Tebas. 

Com a morte de ambos, seu tio, Creonte, torna-se rei, sepulta o corpo de Etéocles com 

todas as honrarias, mas não enterra o cadáver de Polinices nem permite que o façam, 

ameaçando de morte quem o desobedecesse, justificando sua decisão por Polinices ter 

tentado destruir a cidade e não ser considerado um cidadão, mas um inimigo. 

Inconformada com o tratamento dispensado ao corpo do irmão, Antígona convida sua 

irmã, Ismênia, para recolher o cadáver de Polinices, mas ela se recusa a ir contra o poder 

da cidade. Antígona então responde para a irmã: 

Para mim, é belo morrer por executar esse ato. Jazerei ao lado dele, sendo-lhe 
cara, como ele a mim, depois de prevaricar, cumprindo um dever sagrado – já 
que é mais longo o tempo que devo agradar aos que estão no além do que aos 
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que estão aqui. É lá que ficarei para sempre; e tu, se assim te parece, desonra 
aquilo que para os deuses é honroso. (Sófocles, n.d, p. 31). 

 

Antígona sepulta Polinices e, ao ser descoberta por Creonte, justifica seu ato como 

desobediência a uma lei estabelecida pelo homem, mortal, e não pelos deuses. Ismênia 

afirma ao tio que participou do sepultamento juntamente com Antígona, que a desmente. 

Antígona diz para a irmã viver, pois sua própria vida acabou ao servir aos que morreram.  

Esse trecho da referida peça teatral ilustra a relevância dos ritos da morte e a 

seletividade do luto. A importância dos rituais fúnebres pode ser identificada no fato de 

Antígona ter colocado a sua vida em risco para respeitar uma determinação divina: 

assegurar que o corpo de seu irmão Polinices fosse devidamente enterrado. Já a 

seletividade do luto pode ser percebida na justificativa de Creonte em não enterrar 

Polinices nem permitir que ninguém o fizesse, pois ele tentou destruir a cidade. 

Butler (2016) traz importantes reflexões acerca da seletividade do luto. Ela propõe 

que dizer sobre essa seletividade é caracterizar quais vidas são reconhecidas e desse 

processo apreendemos as vidas que “seja(m) produzida(s) de acordo com normas que a 

caracterizam como uma vida [...]” (p. 16). De acordo com ela: “Assim, há ‘sujeitos’ que 

não são exatamente reconhecíveis como sujeitos e há ‘vidas’ que dificilmente – ou melhor 

dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas” (p. 17). Ainda segundo essa autora: 

Sem a condição de ser enlutada, não há vida, ou melhor dizendo, há algo que 
está vivo, mas que é diferente de uma vida. Em seu lugar, “há uma vida sem ser 
vivida”, que não é preservada por nenhuma consideração, por nenhum 
testemunho, e que não será enlutada quando perdida. (Butler, 2016, p. 33). 

 

Continuando com Butler (2016), a “condição de ser reconhecido” (p. 20) é 

construída historicamente, ou seja, é anterior ao nascimento daquele sujeito em específico 

e ele carrega em seu corpo a marca dessa historicidade. Essa afirmação fica evidente no 

caso do genocídio da juventude negra brasileira. É importante compreender que a 

“condição de ser reconhecido” (p. 20) é social e, ao mesmo tempo, singular, tanto no 

sentido de sua concepção como de suas consequências.  

The Jubilee Project é formado por três jovens estadunidenses que, de acordo com 

seu site oficial, “criam vídeos por uma boa causa”, sendo que um de seus materiais mais 

famosos é o vídeo Dear Child – When Black Parents Have To Give “The Talk” (em 

tradução livre: “Querida criança – quando pais negros precisam ter ‘A conversa’”). Nele, 
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mães e pais negros explicam em que consiste “A conversa”: contar aos seus filhos que 

eles, por serem negros e viverem nos Estados Unidos, serão abordados na rua, serão 

parados por policiais e que isso não é culpa deles. Esses pais e mães afirmam que querem 

proteger seus filhos e explicam como eles devem se comportar nessas situações. Alguns 

falam “a culpa não é sua, você é inteligente, eu acredito em você”. 

No exemplo acima, temos a dimensão social de como é a relação com a formação 

e a construção dos Estados Unidos e a perspectiva individual da “condição de ser 

reconhecido” (Butler, 2016 p. 20). Nesse ponto, podemos pensar em uma vida não 

reconhecida como digna e, ao mesmo tempo, em um corpo identificado como suspeito. 

Esses são enquadramentos utilizados na lógica da seletividade do luto: se a vida 

de um jovem negro não é reconhecida, sua morte também não o será. No caso dos 

adolescentes que foram assassinados durante ou após o cumprimento da medida 

socioeducativa, temos várias “justificativas” para não nos enlutarmos quando de sua 

morte: são, em sua maioria, negros, moradores de comunidade, pertencentes às camadas 

populares, não exercem trabalho formal, estão fora da escola e, principalmente, estão em 

conflito com a lei. 

Para Butler (2016), há uma diferenciação entre as vidas das quais eu dependo, 

pode-se pensar em uma médica, por exemplo, e as vidas que, de alguma forma, me 

ameaçam, como no caso dos adolescentes que cometem ato infracional: “Quando uma 

população parece constituir uma ameaça direta à minha vida, seus integrantes não 

aparecem como vidas, mas como uma ameaça à vida (uma representação viva que 

representa a ameaça à vida)” (p. 69). 

Os argumentos acima são comumente utilizados pela população em geral para 

legitimar seu não enlutamento diante da morte desses adolescentes. Mas a questão central 

aqui discutida é: e para as famílias, mais especificamente para as avós que os criaram, 

como fica a possibilidade de se enlutar por esse neto? Esse adolescente que ela viu crescer 

e que, muitas vezes, considera que ele fez escolhas erradas e envergonhou a família? 

Por minha experiência como técnica da PBH, pela análise das pesquisas 

encontradas tanto bibliográfica como documental e a análise das entrevistas que realizei 

para a elaboração desta tese, percebo que, principalmente no caso da família, não há um 

enquadre único e definitivo para esse luto. Ou seja, em alguns momentos a ênfase está no 

“erro do adolescente” e em suas consequências, tais como o fato de ter dado trabalho, 
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causado sofrimento e vergonha para a família, tanto quando ele estava vivo como após a 

sua morte. Em outros momentos, o foco está na dor da perda desse neto/filho, 

independentemente da causa da morte. Algumas mães e avós conseguem compreender a 

injustiça que é o homicídio de um adolescente, seja por conflito entre grupos rivais, seja 

por policiais, e demonstram revolta pela forma como ele faleceu. 

 

5.2 Quem morre de morte matada no Brasil? 

De acordo com a última versão do Atlas da violência realizado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP), publicado em 2020, com dados concernentes à realidade da violência no Brasil 

de 2018, verifica-se que houve uma diminuição no número de homicídios no país: 57.956, 

o que significa uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes, a menor em quatro anos 

(IPEA/FBSP, 2020). Vale destacar que, em 2017, havia sido constatado o maior nível de 

homicídios no Brasil: 65.602, com uma taxa aproximada de 31,6 mortes para cada 100 

mil habitantes (IPEA/FBSP, 2019). 

As possíveis explicações para essa queda entre os dados de 2017 e 2018 são: o 

Estatuto do desarmamento; as mudanças estaduais na gestão da segurança pública; o 

acirramento do conflito entre as duas maiores facções criminosas do país, ocorrido entre 

2016 e 2017 e que elevaram consideravelmente os índices de violência de 2017; a 

diminuição do número de jovens na população brasileira devido à redução das taxas de 

natalidade e ao envelhecimento populacional, e a “piora substancial na qualidade da 

coleta e registro dos dados de mortalidade, em que o total de mortes violentas por causa 

indeterminada (MVCI) aumentou 25,6%, em relação a 2017, fazendo com que tenham 

permanecido ocultos muitos homicídios.” (IPEA/FBSP, 2020, p. 9). 

Mesmo com essa diminuição, o relatório publicado em 2020 traz dados alarmantes 

sobre o número de jovens (pessoas entre 15 e 29 anos de idade), do sexo masculino, 

negros vítimas de homicídio. Farei a análise dessa afirmação por partes: primeiramente, 

o assassinato de acordo com a faixa etária, depois, por sexo e, finalmente, por raça-cor. 

Em 2018, 30.873 jovens foram vítimas de homicídio no país, o que significa 60,4 

assassinatos para cada 100 mil habitantes dessa faixa etária. Nesse ano, 55,6% das pessoas 

entre 15 e 19 anos morreram assassinadas, sendo essa a principal causa de morte nesse 
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grupo etário. É relevante destacar que, dentre todas as pessoas assassinadas no país, 

53,3% eram jovens (IPEA/FBSP, 2020). 

Entre todas as faixas etárias pesquisadas, os meninos/homens são as maiores 

vítimas de assassinato. Entre a faixa de 15 a 19 anos, 55,6% das mortes masculinas são 

causadas por homicídio; de 20 a 24 anos, esse índice cai para 52,2%, havendo uma 

diminuição gradual até chegar em 0,7% de 65 a 69 anos de idade (IPEA/FBSP, 2020). 

No caso das mortes por assassinato entre as moças/mulheres, o maior índice 

também acontece entre os 15 e 19 anos: 16,2%. E, assim como no caso masculino, sofre 

uma redução gradativa, até chegar a 0,1% na faixa de 65 a 69 anos de idade (IPEA/FBSP, 

2020). 

Para se ter uma ideia entre a relação da porcentagem de mortes causadas por 

homicídio entre homens e mulheres, se compararmos todas as faixas etárias, a diferença 

variou entre 0,6% (no intervalo de 65 e 69 anos de idade) e 39,4% (entre 15 e 19 anos de 

idade).  

Ao analisar essa grande diferença, é necessário considerar o local em que tais 

eventos ocorreram; as mulheres são vítimas de feminicídio, que acontece 

prevalentemente no espaço doméstico. Já os homens são mortos, principalmente em 

espaços públicos. Além disso, podemos considerar a hipótese da própria palavra utilizada 

para o registro dos assassinatos: “feminicídio” para as mulheres vítimas da violência de 

gênero e “homicídio” prevalentemente para os homens, o que pode criar categorias de 

tipificação distintas.   

Ainda de acordo com o Atlas da violência (IPEA/FBSP, 2020), 75,7% das pessoas 

assassinadas no Brasil, em 2018, eram negras (soma de pretos e pardos). Esse fato 

significa que a cada 100 mil pessoas negras, 37,8 delas foram vítimas de homicídio. 

Enquanto isso, entre os não negros (brancos, amarelos e indígenas), a cada 100 mil 

pessoas, 13,9 foram assassinadas. Considerando a proporcionalidade das populações, em 

2018, para cada sujeito não negro vítima de violência, 2,7 pessoas negras foram 

assassinadas. A desigualdade racial vivenciada em nosso país pode ser constatada 

inclusive na diminuição da taxa de assassinatos: entre pessoas não negras, essa redução 

foi de 13,2%, enquanto entre os sujeitos negros foi de 12,2%. 
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Outras informações socioeconômicas presentes nesse Atlas (2020) e que ajudam 

a conhecer o perfil da maioria das vítimas de homicídios no Brasil são resultado da análise 

dos dados de 2008 a 2018: essas pessoas possuíam baixa escolaridade (74,3% dos homens 

assassinados tinham até sete anos de estudo, enquanto entre as mulheres, essa 

porcentagem cai para 66,2%) e eram solteiros (80,4% dos homens e 71% das mulheres). 

Assim, o perfil médio das pessoas vítimas de homicídio no Brasil, entre 2008 e 2018, é o 

seguinte: jovem, negro, do sexo masculino, com baixa escolaridade e solteiro.  

A descrição da maioria de jovens adultos e das pessoas adultas assassinadas no 

país é a mesma da maior parte dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, no 

que se refere ao gênero, raça-cor, classe social e local de residência, tanto se comparada 

à realidade nacional quanto ao perfil encontrado especificamente em Belo Horizonte. 

As informações abaixo foram retiradas do último Levantamento anual Sinase 

relativo ao ano de 2017 e publicado em 2019. Elas dizem respeito aos adolescentes e 

jovens (entre 12 e 21 anos de idade) que cumpriam medida socioeducativa de internação, 

internação provisória e semiliberdade e retratam a realidade de todas as unidades do 

sistema socioeducativo dessas medidas do Brasil, em 30/11/2017. 

– Sexo: 96% dos adolescentes eram do sexo masculino (25.063) e 4% do sexo feminino 

(1.046). 

– Faixa etária: a maioria, 56% (12.857 adolescentes), tinha entre 16 e 17 anos de idade, 

os de 18 a 21 anos representavam 29,5% (6.767 jovens); entre 14 e 15 anos equivaliam a 

12,8% dos casos (2.931 adolescentes) e 12 a 13 anos correspondiam a 1,6% (388), sendo 

que, em 12,8% (3.132 casos), não havia especificação de idade.  

– Raça/cor (trabalhou-se com a autodeclaração, metodologia utilizada pelo IBGE): a 

maioria dos adolescentes e jovens (40%) se reconheceu como da cor parda/preta; 23% de 

cor branca; 0,8% de cor amarela e 0,2% da raça indígena. Há 36% de casos na categoria 

“sem informação”. 

A Vara Infracional da Infância e da Juventude/CIABH disponibilizou a última 

versão do seu Relatório Estatístico Anual em 2020, com dados relacionados ao ano de 

2019 e a última versão do Levantamento anual Sinase foi publicada em 2019, sobre o 

cenário de 2017. Assim, em relação à situação dos adolescentes apreendidos após 

cometimento de ato infracional em Belo Horizonte, optou-se por utilizar o relatório do 



168 
 

CIA, também com os dados do ano de 2017 para que fosse possível fazer uma comparação 

entre a realidade de Belo Horizonte e a nacional no mesmo período.  

Dos 4.854 adolescentes levados ao CIABH como suspeitos de serem autores de 

atos infracionais, 86,40% eram do sexo masculino e 13,60% do sexo feminino. Assim, 

como no caso das vítimas de homicídio (IPEA/FBSP, 2019), em todas as faixas etárias 

há mais rapazes apreendidos do que meninas. Em números absolutos, a diferença variou 

entre dois e 1.514: na faixa dos 19 anos, foram encaminhados para o CIA dois rapazes e 

nenhuma moça. Já a maior diferença entre os sexos ocorreu na faixa dos 17 anos, 1.699 

adolescentes eram do sexo masculino, enquanto 185 eram do sexo feminino. 

Dos dados socioeconômicos dos adolescentes que deram entrada no CIA-BH33, 

os que também constam no Atlas da violência (IPEA/FBSP, 2020) são: raça, estado civil 

e escolaridade. É importante que seja considerada a faixa etária das pessoas encaminhadas 

ao CIABH (12 a 19 anos); já no caso do Atlas, a faixa etária das vítimas de homicídio vai 

de 10 a 64 anos. Para se fazer uma comparação fidedigna, deveriam ter sido usados os 

dados das vítimas de assassinato apenas entre 12 e 19 anos, mas essas informações não 

foram disponibilizadas separadamente. 

Quanta à raça-cor dos adolescentes encaminhados ao CIA-BH em 2017, 75,76% 

eram negros (soma dos pardos 53,13% com os pretos 22,63% – assim como apresentado 

no Atlas da violência que utiliza a somatória dos dois); 16,77% desses adolescentes eram 

indígenas; (1,21%) amarelos (1,01%) ou brancos (14,55%) e 7,47% deles não 

responderam ou não souberam responder. 

Em relação ao estado civil, a maioria, 94,95% era solteira, seguida de 3,84% que 

viviam em união estável. Já sobre a escolaridade, dos adolescentes apreendidos, 22,22% 

afirmaram estar cursando no momento do encaminhamento ao CIA-BH, ou ter cursado 

uma das três séries do Ensino Médio (seja ensino regular ou modalidade Educação de 

Jovens e Adultos – EJA). Sobre essa questão, 0,81% deles não responderam e a maioria, 

76,97%, disse estar cursando ou ter cursado pela última vez alguma das séries do Ensino 

Fundamental (ensino regular ou EJA).  

 
33 Diferentemente das informações apresentadas anteriormente, os dados socioeconômicos do relatório do 
CIABH são extraídos de uma amostra representativa, constituída de 495 pessoas selecionadas 
aleatoriamente de um total de 4854 adolescentes encaminhados àquela instituição. 
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Diante da comparação das informações sobre sexo, raça, estado civil, escolaridade 

do Atlas da violência (2019), Levantamento Sinase (2019) e Relatório estatístico CIA-

BH (2018), todas no contexto de 2017, temos as seguintes tabelas: 

 

TABELA 5 – Sexo (em porcentagem) 

Sexo Atlas da 
violência34 

Levantamento 
Sinase 

Relatório CIA-
BH 

Masculino 94,38 96 86,40 
Feminino 5,61 4 13,60 

Tabela elaborada pela pesquisadora 

Fonte: Atlas da violência (2019), Levantamento Sinase (2019) e Relatório estatístico CIA (2018) 

 

TABELA 6 – Raça (em porcentagem) 

Raça Atlas da 
violência 

Levantamento 
Sinase 

Relatório 
CIA-BH 

Negros (pretos + pardos) 75,5 40 75,76 
Não negros (brancos, amarelos e 

indígenas 
24,5 24 16,77 

Tabela elaborada pela pesquisadora 

Fonte: Atlas da violência (2019), Levantamento Sinase (2019) e Relatório estatístico CIA (2018) 

 

Estado civil 

No caso do estado civil, não é possível fazer uma tabela, pois o Atlas da violência 

apresenta os dados das vítimas de violência separadamente por sexo; além disso, as 

categorias eram: casado, solteiro, viúvo, outro. Já no Levantamento do Sinase não há 

informação sobre o estado civil dos adolescentes. No relatório do CIA-BH não existe 

divisão de sexo e as categorias eram: casado, solteiro, união estável ou não respondeu. 

De qualquer maneira, tanto as vítimas de homicídio (de ambos os sexos), como os 

adolescentes apreendidos e levados ao CIA BH eram, em sua maioria, solteiros. Vale 

destacar, ainda, que como os sujeitos dos documentos do Sinase e do CIA-BH são 

adolescentes, é muito provável que seu estado civil mude ao longo da vida. 

 
34 Na tabela sobre sexo, os dados sobre as vítimas de homicídios do Atlas da violência (2019) são sobre 
jovens: pessoas entre 15 e 29 anos. Todos os outros quadros apresentam as informações gerais, sobre as 
vítimas de 11 a 64 anos de idade. 
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Escolaridade 

Neste quesito também não é possível a construção de uma tabela. No Atlas da 

violência, é informado que a maioria das vítimas de homicídios possuía baixa 

escolaridade (até 7 anos de estudo), mas não foram disponibilizados os dados de acordo 

com a faixa etária, apenas o sexo. Não há informação sobre escolaridade no Levantamento 

do Sinase. No caso do CIA BH, as informações sobre escolaridade são vagas, pois não 

foi especificado se o adolescente estava cursando a série no momento da apreensão ou se 

a informada foi a última cursada, pois ele parou de estudar.  Também não foi divulgada a 

relação entre a série estudada e a idade atual/ou no momento em que foi cursada. E, assim 

como nos dados relativos ao estado civil, a escolaridade dos adolescentes pode modificar 

ao longo dos anos. 

 

5.3 Sobre o luto da morte por assassinato e o luto materno 

 Por meio da revisão bibliográfica, encontrei estudos nacionais e internacionais 

sobre o luto e, especificamente, sobre o luto materno e sobre o luto decorrente do 

homicídio. Ao realizarem uma revisão integrativa acerca dos impactos da morte por 

homicídio na família das vítimas na literatura publicada entre 1990 e 2015, em língua 

inglesa, portuguesa e espanhola, Costa, Njaine e Schenker (2017) encontraram a maior 

parte dos trabalhos oriunda da Psicologia e da Psiquiatria e realizada nos Estados Unidos. 

De acordo com essas autoras: “No campo dos estudos sobre o homicídio no Brasil, 

números e gráficos têm sido enfatizados enquanto a situação das famílias das vítimas 

permanece, em muitos casos, obscurecida” (p. 3094). Ainda para essas pesquisadoras 

“Gradualmente, estudos nacionais começam a surgir embora ainda represente um número 

tímido de produções (p. 3095). 

Soares, Miranda e Borges (2005) publicaram o livro As vítimas ocultas da 

violência urbana no Rio de Janeiro e justificaram a escolha do título da seguinte maneira:  

[...] “ocultas” porque são invisíveis para a sociedade civil e para o poder público. 
É pouco o que se conhece sobre parentes e amigos que perderam seus familiares 
por mortes violentas; não sabemos quem são, e, muito menos, como reagem e 
sentem a perda de pessoas amadas. Sem essas informações, nada podemos 
sugerir e, por isso, pouco pode ser feito ou cobrado aos executivos federais, 
estaduais e municipais. (p. 11). 
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 De acordo com esses autores, essas pessoas podem ser denominadas também de 

vítimas secundárias. Na realização da referida pesquisa, eles entrevistaram amigos e 

familiares de sujeitos que se suicidaram, foram mortos por acidentes automobilísticos ou 

assassinados: “A morte não é niveladora: ela bate de maneira diferente e com força 

desigual nas pessoas que sobrevivem. O tipo de morte começa por diferenciar as vítimas 

secundárias: os homicídios parecem causar impactos mais profundos e dolorosos” (Soares 

et al., p. 90). 

 Como possíveis consequências da violência entre as vítimas secundárias, estão: 

medo constante, altos níveis de estresse, isolamento, sérios danos no sono, dificuldade de 

concentração,  dificuldade para retomar a rotina, problemas financeiros (seja por que a 

vítima era a provedora do sustento da família, seja para arcar com os gastos oriundos da 

morte – como remoção do corpo, velório e enterro), lembrança repetida do evento que 

culminou na morte violenta (que geram reações físicas e emocionais, como dor de cabeça 

e crise se choro, por exemplo) (Soares et al., 2005). 

 A mãe de uma vítima de homicídio entrevistada por Soares et al. (2005) fez o 

seguinte relato após o assassinato do filho, “Quanto ao sono, eu algumas vezes, até 

acordada, tenho pesadelos e me assusto. Só consigo dormir com remédios, [...] agora, 

mesmo tomando remédio pra dormir, se meus filhos não estiverem em casa ou não 

chegarem na hora que combinaram eu acordo assustada (p. 56). Em outro momento, ela 

contou: “Eu ligo para eles o tempo todo, meu filho a maioria dos trabalhos dele são à 

noite, então ele sempre diz que eu sou muito chata, pergunto onde está, calculo o tempo 

que ele deveria estar chegando e se não chegar, se passar cinco minutos eu já ligo” (p. 

57). 

Ainda de acordo com Soares et al. (2005):  

Nosso estudo constatou que alguns efeitos desse tipo morte sobre os parentes e 
amigos das vítimas diretas são específicos. O fato de a morte ser produzida por 
alguém com ódio e com intenção de matar torna o entendimento e a compreensão 
muito difícil para o círculo familiar e dos amigos; a forma como o sistema de 
justiça criminal lida com esse tipo de morte aumenta as chances da família e dos 
amigos de desenvolverem DEPT (Desordem de Estresse Pós-Trauma). (pp. 65-
66). 

 

 Sobre os homicídios ocorridos em comunidades, esses mesmos autores chamam 

a atenção para dois aspectos típicos: a previsibilidade da morte e a necessidade de 
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continuar a conviver diariamente com os assassinos da vítima. Principalmente devido ao 

envolvimento de algumas vítimas com o tráfico de drogas, a família vê essa morte como 

esperada, como se fizesse parte do destino da pessoa. Esse envolvimento com a 

criminalidade faz com que a família culpe a vítima de forma parecida como ocorrem nos 

casos de suicídio (Soares et al., 2005). 

Brito (2017) realizou uma pesquisa com duas mães de Brasília cujos filhos, jovens 

negros de periferia, foram assassinados. Ana Paula, uma das mães entrevistada afirmou:  

 

[...] eu aceito fazer a entrevista sim, mas justamente porque optei e senti a 
necessidade, mesmo diante de tamanha DOR, ser a VOZ do meu filho. Botar a 
cara mesmo, mostrar que o meu filho tem MÃE e que a história dele não 
terminou, e hoje sou eu quem continua a escrever. [...]. Nós temos rostos, temos 
história para construir e compartilhar e, através disso, envolver mais pessoas na 
nossa LUTA pelo DIREITO à VIDA da JUVENTUDE NEGRA, POBRE, 
FAVELADA, PERIFÉRICA. (p. 21; ênfase da entrevistada). 

 

 Em outro momento da entrevista, Ana Paula contou: 

 

Tem uma coisa que nunca vão me tirar: eu sempre vou ser mãe do Jonathan. Não 
é porque ele não está aqui fisicamente que eu não sou mais mãe dele. É muito 
bom falar que eu sou mãe dele. A todo lugar que vou, levo uma foto do meu 
filho. Eu nem preciso aparecer, mas quero que lembrem do rostinho dele. Claro 
que quero que o policial que tirou a vida do meu filho pague perante a justiça, 
mas hoje, muito mais importante do que isso, é manter viva a memória do meu 
filho. (p. 40). 

  

A afirmação de Ana Paula de que a foto do filho serve para manter sua memória 

viva vai ao encontro das considerações de Franqueira, Magalhães e Féres-Carneiro 

(2015), que, ao pesquisarem mães que perderam os filhos na fase adulta, afirmaram que 

as fotografias são formas de se lembrar dos filhos em vida e apresentá-los àqueles que 

não os conheceram. Além disso, as fotografias são como a materialização da existência 

do filho que morreu. 

Nesse mesmo sentido, Grisales (2016), ao pesquisar os altares espontâneos em 

Medellín, na Colômbia, afirmou que esses são objetos que, além de materializar, marcam 

o espaço, recordam a perda e a dor daqueles que perderam pessoas queridas. E, ainda, 

mostram a perda e buscam o seu reconhecimento.  
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Tanto a participação em uma pesquisa sobre o luto materno em casos de homicídio 

do filho, como levar consigo a foto desse filho, como a construção de um altar espontâneo, 

são formas não apenas de materializar esse filho, sua morte e o que essa perda significou 

para a família, mas também servem para tornar uma dor privada dos grupos de familiares 

e dos amigos, em uma denúncia, e transformar essa memória em coletiva, é dar 

visibilidade para a pessoa que foi morta e para a dor advinda desse assassinato (Grisales, 

2016). Ainda segundo Grisales:   

 

Visibilidade no sentido de recuperar a vítima do anonimato das estatísticas sobre 
mortes; individualização no sentido de mostrar que essas pessoas tinham família, 
amigos, colegas, enfim, uma história. Há aí o desejo de revelar como a morte 
criou uma onda expansiva de danos e dilacerou a vida dos que faziam parte dessa 
história. (p. 95). 

 

Como o homicídio é, geralmente, um acontecimento inesperado, não é possível se 

preparar para esse tipo de morte (Domingues et al., 2013). Ainda segundo essas autoras, 

o luto advindo da morte por assassinato tem algumas peculiaridades que o diferenciam 

das mortes naturais. 

Sobre a morte do filho, Aparecida, uma das mães entrevistada por Brito (2017), 

relatou: “Eu ainda estou de luto. Essa é uma dor que não cicatriza. É uma ferida aberta. 

Toda vez que falo, dói muito. Tem dias que eu estou muito pra baixo. Tem dias que eu 

percebo que essa angústia vai ficando pior [...]. É uma parte que vai embora” (p. 46). 

Ainda de acordo com Aparecida, há uma cobrança social para que a pessoa enlutada 

retome rapidamente sua rotina de antes da morte do filho. Ao se referir aos colegas de 

trabalho, ela afirmou: “Ficar chorando o luto uma semana tudo bem, mas na segunda 

semana as pessoas evitam você” (p. 47). 

 As duas mães entrevistadas por Brito (2017) relataram perda de memória após o 

assassinato do filho. Para essa autora: “O trauma da morte dos filhos foi tão forte que 

afetou a memória das mães. Conviver com a marca desses assassinatos coloca em xeque 

o que é possível e o que é passível de ser lembrado ou esquecido” (p. 52). 

 Pela análise das entrevistas realizadas com as duas mães, Brito (2017) afirmou 

que o racismo presente no Brasil foi determinante para o homicídio e os eventos após a 

morte desses jovens. Por serem negros, a possibilidade de serem assassinados no Brasil é 
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maior do que qualquer outra raça. Além disso, as mães relataram a forma como foram 

tratadas: desde a maneira como foram avisadas da morte do filho, passando pelo 

desrespeito vivenciado na delegacia. Um dos jovens, Luciano, foi enterrado como 

indigente sem que a família soubesse. 

 Quando Jonathan foi morto por polícias, a irmã de Ana Paula telefonou para ela e 

disse que o filho havia sofrido um acidente. Para chegar à Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), mesmo diante da gravidade da situação, a mãe teve de pegar um ônibus. Na UPA, 

os próprios familiares não conseguiram ver Jonathan, mas os policiais que o 

acompanharam tiveram acesso à sala onde ele estava. 

 Ao saber sobre a morte do filho, Aparecida foi à delegacia e ouviu da escrivã: 

“Isso (o fato de Luciano não ser traficante) é o que a senhora acha. Porque para a polícia 

ficou caracterizado que ele era do Comando Vermelho”. Aparecida questiona o fato de a 

escrivã ser mulher: “Então, quando a gente vê uma mãe sofrendo, desesperada, querendo 

notícia, você espera que a outra mulher se compadeça, mas no meu caso não foi assim” 

(Brito, 2017, p. 66). 

 A consciência do racismo faz com que Aparecida tema pela vida do filho mais 

novo que é negro e tem o cabelo grande: “Eu moro em um bairro cercado por 

comunidades. A polícia é muito cruel. Confundir meu filho com bandido é fácil. Ele é 

negro, cabeludo. Na verdade, ele é negro. De cabelo grande ou curto. E isso basta.” (Brito, 

2017, p. 63). 

As duas mães entrevistadas por Brito denunciaram o papel da mídia e do sistema 

de justiça na incriminação de seus filhos. A fala de Ana Paula mostra como houve a 

tentativa de culpabilizar seu filho, a vítima, pelo seu assassinato: “Já teve repórter que me 

perguntou se meu filho estava no lugar errado e na hora errada. Respondi que não. Meu 

filho estava na favela onde ele nasceu e foi criado. No berço dele” (2017, p. 73). 

Costa et al. (2017) também alertam para a forma como a mídia pode operar: “O 

interesse pela audiência faz com que a imprensa dê à perda uma dimensão pública, o que 

pode, facilmente, produzir a desumanização da morte e a banalização do sofrimento das 

famílias” (p. 3093). 

Ana Paula também citou a entrevista do delegado responsável pela investigação 

da morte de Jonathan, que afirmou que já houve caso em que a pessoa atira no policial e 
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corre, para justificar que o jovem poderia ter trocado tiro com a polícia, mesmo tendo 

sido baleado nas costas (Brito, 2017). 

Sobre a primeira audiência do julgamento do assassinato do filho, Ana Paula 

relatou: “Ali, o racismo fica bem nítido. É uma sensação horrível, revoltante. Fica bem 

claro que quem está sendo julgado são os nossos filhos. O tempo todo. Não é o assassino 

que está sentado lá que está sendo julgado.”. Ela continua: “As perguntas para as 

testemunhas são: ‘Lá na favela onde você mora tem tráfico de drogas?’, ‘Seu filho 

estudava?’, ‘A senhora ficava 24 horas com seu filho?’”. Ana Paula afirma: “É a vítima 

que está sendo julgada ali. Julgada por ser preta, pelo local onde mora. Isso é uma coisa 

que adoece a gente. [...]” (Brito, 2017, p. 74). 

Domingues et al. (2013) pesquisaram oito famílias (oito mães e cinco irmãos) de 

jovens que foram assassinados, sendo que, entre as vítimas, cinco delas foram 

apresentadas como pessoas com antecedentes de transgressão. As autoras identificaram 

três estratégias familiares para enfrentar o homicídio do filho/irmão: a negação, o retorno 

à rotina e o apoio na religião/fé. Ainda de acordo com as pesquisadoras, uma 

consequência reconhecida nessas famílias foi a maior proximidade entre pais e filhos e 

entre os grupos fraternos. 

Quanto à reorganização dessas famílias, Domingues et al. (2013) identificaram as 

seguintes categorias35 de sentimento em relação à perda do filho/irmão: 

TABELA 7 – Sentimento em relação à perda do filho/irmão 

Categoria 
Número total de 

famílias 

Famílias de jovens 

comportamento transgressor 

Descontrole/desespero 3 1 

Depressão/vontade de morrer 4 3 

Dor/sofrimento 6 3 

Saudade/falta do jovem 6 3 

Revolta/vingança 3 2 

Culpa 2 2 

Tabela elaborada pela pesquisadora Fonte: Domingues et al. (2013) 

 
35 Não foram descritas quais/quantas famílias afirmaram sentir o que as autoras categorizaram como 
“medo”, sobre essa categoria, as autoras afirmaram: “O sentimento de medo, última subcategoria, foi 
manifestado de diversas maneiras pelas famílias de ambos os grupos, tendo como origem a ameaça à 
integridade física dos familiares” (Domingues et al., 2013, p. 144). 
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 Diante da análise da tabela acima, é possível averiguar que mais do que a 

identificação do jovem que foi morto com o comportamento transgressor, o que parece 

ser o principal marcador – tanto nas estratégias familiares para enfrentar o assassinato do 

filho/irmão quanto nos sentimentos em relação à essa perda – parece estar na forma como 

a morte ocorreu: homicídio, poucas diferenças foram encontradas entre as famílias cujos 

jovens tinham o comportamento transgressor quanto daqueles que não tinham. 

 

5.5 A morte dos netos pelas avós que os criavam 

A análise do sentido da morte dos netos na perspectiva das avós foi construída por 

meio de três fontes: as entrevistas das analistas das MSEs e da avó, além da interpretação 

da negativa das duas avós que não aceitaram participar da minha pesquisa.  

As duas analistas entrevistadas afirmaram não haver uma rede institucionalizada 

para encaminhamento dos familiares dos adolescentes assassinados. Nos casos de 

homicídio, além de uma possível demanda de apoio psicológico, pode haver também 

alguma necessidade material, como auxílio para a realização do velório e enterro, ou no 

campo da justiça/segurança pública, seja para solicitação de investigação desse 

homicídio, seja para avaliação de ameaça à família e futuro encaminhamento para 

programa de proteção como, por exemplo, para o PPCAAM ou construção de estratégias 

de proteção, como a mudança de endereço, entre outros. Nas falas das técnicas, aparecem 

exemplos dos três tipos de demanda: psicológica, auxílio material e justiça/segurança 

pública. 

A analista Maria relatou: “Mas a gente, depende muito... é... por que, qual que é a 

demanda da família em alguns momentos? ‘Quero enterrar meu filho’ ou ‘quero fazer 

justiça’, depende muito também do que a família endereça, o que ela dá conta de 

endereçar.” 

Maria também se lembrou do caso de uma mãe, cujo filho foi morto pela polícia. 

Inicialmente, essa mãe a procurou para fazer uma denúncia, mas, com o tempo, acabou 

desistindo. A técnica então a encaminhou para participar da pesquisa de mestrado 

realizada por uma colega: “Eu achei que isso pudesse ser uma forma de tratamento, de 

ela falar disso. Assim como eu direcionei a dona Amélia [avó de Iago, adolescente 

assassinado] pra você”. 
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De acordo com Maria, dona Amélia chega para acompanhar a neta no 

cumprimento da MSE, irmã de Iago, já com a demanda de “justiça” do homicídio que 

vitimou seu neto e foi praticado por um policial. Quando pergunto se a avó tinha alguma 

demanda psicológica, a analista afirma que não. 

Por falta dessa rede ou fluxo institucionalizado, as técnicas disseram que 

constroem os encaminhamentos segundo a demanda da família e também de acordo com 

os equipamentos disponibilizados na regional de residência do grupo familiar. Foram 

citados os centros de saúde, CRASs, órgãos de defesa dos direitos humanos e até uma 

clínica social. A analista Maria afirmou não saber se as mães e avós chegaram a ir aos 

encaminhamentos sugeridos. 

Ainda de acordo com Maria, “Essas mulheres não têm onde falar”. Ela afirmou 

que algumas técnicas das medidas da PBH já levantaram essa questão, da falta de um 

lugar para encaminhar as famílias, principalmente as mães desses adolescentes vítimas 

de homicídio. 

Paulo relatou o caso de um adolescente que era criado pela avó e que foi morto. 

Quando o técnico ficou sabendo e ligou para a avó, ela disse: “É, Paulo, mas fazer o quê, 

né?”, de acordo com o analista “ela já tava esperando essa notícia chegar a qualquer 

momento.”. Ele continua: “Acho que, quando ela me fala assim, que ela tava esperando, 

acho que de fato ela tava... ela fala que tava esperando, e, de fato, ela tava esperando 

mesmo.” 

Após a morte do neto, o analista convidou essa avó a ir à regional: 

 

Ela é uma que nunca quis ir (à regional), eu lembro que eu chamei ela um dia, 
assim. No dia que eu conversei com ela, eu disse que eu tava ali se ela precisasse, 
ela disse que tava muito envolvida com as coisas do enterro e tudo, que ela não 
poderia ir. Eu lembro que passou um tempo, eu ligo, acho que conversei com ela 
mais umas duas vezes, nas outras vezes eu oferto, deixando claro que não é pra 
tratar assunto da medida, que a gente tinha essa possibilidade de mandar (o 
informe de óbito) sem documento comprobatório, né, informar o óbito sem 
comprovação, partindo da fé pública. Mas, pra que ela dissesse do sofrimento, 
aí ela diz que não e aí eu, na época, entendi que ir tratar do sofrimento da perda 
do neto onde o neto ia, talvez não fizesse sentido, né, aí ela não foi. E eu entendi 
que eu tinha que respeitar que ela não iria. Que ela elegeria um outro lugar. 

 

Ainda sobre a ida dessa avó à regional, após a morte do neto, Paulo afirmou: 
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Pensando que deve ser de um arrancar a casquinha da ferida toda vez, por um 
tempo, até você dar conta de elaborar. Mas acho que deve ser um processo de 
elaboração que retorna a um ponto anterior, que volta uma casa, toda vez que 
você se depara com aquele lugar, e por aí vai. E talvez voltar ao Serviço é 
retornar esse lugar. 

 

Nesse trecho, o analista demonstra como ele teve um lugar para a elaboração da 

morte do adolescente que acompanhava (na supervisão); em outras partes da entrevista, 

comentou sobre a análise aplicada à terapêutica que fazia. É importante ressaltar que as 

duas técnicas entrevistadas citaram tanto a supervisão como a análise como espaços para 

trabalhar as mortes dos adolescentes que acompanhavam e ambas denunciaram a falta 

desse lugar para as famílias. 

A falta desse lugar institucionalizado para elaborar essa perda é mais uma forma 

de silenciamento dessas mortes: elas não aparecem nas supervisões técnicas que pararam 

de ser ofertadas nem nos relatórios oficiais ou nas pesquisas acadêmicas sobre a execução 

das medidas socioeducativas, além disso, quando acontece, o acolhimento dessas famílias 

é iniciativa individual de cada analista. 

Ao refletir sobre a morte dos adolescentes para essas avós, Paulo falou: 

O que que é, eu fico pensando, eu trouxe pra supervisão, eu trabalhei, tentei 
construir de alguma forma e o que que é pra essa pessoa que tá ali. Às vezes são 
procedimentos de liberação de corpo super demorados, corpos que às vezes 
ficam na via pública, esperando perícia que não tem pressa nenhuma de chegar. 
Que até o processo ali na hora, né, de tirar foto, registra, pergunta, esse processo 
até chegar... 

 

Pela análise do trecho acima também é possível identificar as demandas objetivas 

do assassinato de um adolescente: se foi morto em uma via pública, o corpo fica exposto 

e é visto por todas as pessoas que passam na rua até que chegue alguém responsável pelo 

seu reconhecimento. O esperar a equipe da perícia, assistir ao trabalho da polícia, 

responder às perguntas. Essa cena remete a uma das músicas citadas por Paulo quando 

sua supervisora sugeriu que ele escrevesse sobre a morte de um adolescente que 

acompanhava:  

Tá lá o corpo estendido no chão 
Em vez de rosto uma foto de um gol 
Em vez de reza uma praga de alguém 
E um silêncio servindo de amém 

 
Sem pressa, foi cada um pro seu lado 
Pensando numa mulher ou no time 
Olhei o corpo no chão e fechei 
Minha janela de frente pro crime  
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(De frente pro crime, de João Bosco e Aldir Blanc, 1975) 
 

A primeira avó que convidei para participar da minha pesquisa, dona Maria da 

Glória, já no telefonema em que me apresentei, disse sobre a morte dos dois netos que 

cumpriram MSE: “Mas pra que mexer com isso, já tem tanto tempo?” e essa foi uma frase 

que ela repetiu algumas vezes ao longo das entrevistas.  

Outra avó que também convidei para participar da pesquisa, sem maiores 

justificativas, respondeu que não. Além dessa, que logo no primeiro telefonema recusou-

se a ser entrevistada, houve outra que, em um primeiro momento, afirmou ter interesse. 

Disse que gostava de conversar, mas, depois de três agendamentos para a primeira 

entrevista, falou que não queria mais. Justificou que estava com uma obra em casa, depois 

disse que estava com problemas com o ex-genro, até que falou que não queria ser 

entrevistada. 

Sobre a indagação de dona Maria da Glória  – “pra que mexer com isso [...]?” –  e 

as negativas das outras duas avós em participar da pesquisa, pode-se pensar na dificuldade 

em dizer sobre a dor da perda do neto, na vergonha pela forma como ele foi morto e talvez 

até no cansaço pelo trabalho que ele deu em vida (como na fala de Paulo sobre uma avó: 

“E essa figura, essa avó, muito, muito presente, mas, ao mesmo tempo, muito cansada 

dessa fragilidade em relação à vida do neto”). 

Em uma palestra proferida em 21 de setembro de 2019, no Centro Universitário 

UNA, a psicóloga Gláucia Tavares, ao se referir ao luto de mães e pais cujos filhos 

morreram, afirmou que não há palavra para nomear essa perda. Se o marido morre, a 

esposa torna-se viúva, se a mãe morre, o filho vira órfão. Mas, no caso da perda do filho, 

não se nomeia a mãe, o pai ou a avó que o criou. Não existe palavra para descrever quem 

fica e, no caso da avó que entrevistei (e as outras duas que tentei entrevistar), parece que 

lhes faltam palavras para dizer sobre essa morte. 

Elas se colocaram como se não quisessem aparecer, como seus netos que 

“desapareceram”. Mesmo no caso de dona Maria da Glória, que aceitou ser entrevistada, 

mas não permitiu que eu gravasse a sua fala. É como se sua dor não pudesse ter registro, 

ter lugar como, de fato, parece não ter nem para a sociedade de uma forma geral, nem 

para as políticas públicas. 
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Quando perguntei a dona Maria da Glória se ela conversava com alguém sobre os 

netos assassinados, ela respondeu que não, pois não gosta de se lembrar deles e que 

acredita que eles estejam “melhor que a gente”. Em seguida, questionei se ela se lembra 

deles no cotidiano. Sobre o Júlio, neto que ela demonstra ter tido maior carinho, disse: 

“Não, quando eu vejo foto do documento, eu prefiro nem olhar, já escondo. Eu tenho os 

documentos dele todos guardados. Tenho uma foto dele de quando ele tava com 11 

meses”.  

Em sua entrevista, o analista Paulo reflete sobre a dificuldade das avós em lidar 

com a morte de algum parente ocorrida por violência e de maneira abrupta, pois não há 

um tempo para se preparar, por mais que muitas delas esperassem que esse óbito pudesse 

ocorrer. 

De acordo com dona Maria da Glória, ela esperava que os dois netos fossem 

mortos: primeiro pelo comportamento deles, segundo, por que um foi avisado e o outro 

estava ameaçado. Sobre Júlio ela disse: “Fica pra rua, a gente sempre imagina. A menina 

avisou ele de dia que os cara ia matar ele. Eu ouvi, ele não deu ouvido, eu falei. Quando 

tem que acontecer, acontece mesmo”. Ela respondeu sobre Joel: 

Ah, minha filha, qualquer dia, ele já tava ameaçado. Até ele já sabia. Nesse dia, 
ele cortou o cabelo, jogou o boné em cima da cama e falou que nunca mais ia 
usar boné. Ele usava boné todo dia. Aí não voltou mais. 

 

Quando perguntei como ela se sentiu com a morte de Júlio, dona Maria da Glória 

não entendeu em um primeiro momento e chegou a questionar minha pergunta: “Como 

assim?”, eu disse “De sentimento...”, então ela falou: “Uai, fazer o quê, né, a gente não 

queria que acontecesse, mas aconteceu”. Logo em seguida, fiz as mesmas perguntas sobre 

Joel: 

– “Como a senhora se sentiu quando viu que ele tinha morrido?” 

– “Eu fui lá ver, mas não quis olhar, mandei a menina (neta) olhar.” 

– “Como a senhora se sentiu?”  

– “Eu fui lá.” 

– “E de sentimento?”  

– “Triste, né, eu não queria que isso acontecesse.” 
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Em relação à morte dos dois netos, ela disse que não teve o apoio de ninguém. Em 

relação à do Júlio, afirmou que “tive de Deus”. Da mesma forma, sobre a morte de Joel, 

respondeu: “Quando a gente perde alguém assim, num tem apoio de ninguém não, só de 

Deus”.  

Diante do exposto, é possível constatar que, em nossa cultura, a morte ainda é 

considerada um tabu, mesmo no mundo acadêmico. Em artigo publicado na revista 

Ciência & Saúde Coletiva, cujo tema era “Finitude, morte e luto”, Minayo e Galhano 

(2013) afirmaram que esses são 

 

assuntos geralmente negligenciados nos estudos, nas pesquisas e na formação 
dos profissionais de saúde. Numa área tradicionalmente marcada pela promoção 
da vida e prevenção das doenças, a ideia de finitude e morte costuma aparecer 
como uma contradição à fantasia da imortalidade. (Minayo & Galhano, 2013, 
versão online). 

 

Em outubro de 2017, busquei no site Scielo, artigos sobre o luto e encontrei 170. 

Quando busquei os descritores “luto” e “avó” ou “avós” ou “avô”, não houve nenhum 

resultado. Ao pesquisar “luto” e “netos”, encontrei três trabalhos, sendo um sobre 

psicoterapia interpessoal, que não tratava sobre a morte; um sobre as habilidades dos 

estudantes de medicina para avisar as famílias sobre a morte do paciente e outro sobre a 

elaboração do luto das famílias dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar 

brasileira.  

Encontrei um artigo com os descritores “luto” e “jovem”: a análise de um 

romance. Quando utilizei os descritores “luto” e “adolescente”, identifiquei cinco 

trabalhos, sendo um sobre rituais de passagem, um sobre prótese ocular, mas ambos não 

tratavam sobre a morte; um que falava sobre a experiência de luto vivenciada por 

adolescentes, um sobre a reação da equipe de enfermagem diante da morte do paciente 

infanto-juvenil e outro sobre os cuidados paliativos em crianças e adolescentes. 

Não encontrei artigos sobre “luto” e “ato infracional” ou “criminalidade”. E, 

finalmente, quando busquei trabalhos utilizando os descritores “luto” e “homicídio”, 

identifiquei dois artigos, um sobre a reorganização familiar após a morte juvenil por 
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homicídio e outro sobre a experiência de luto vivenciada por adolescentes, sendo esse 

último também encontrado na pesquisa buscando “luto” e “adolescente”. 

A maior parte dos estudos encontrada nessa pesquisa era sobre câncer e cuidados 

paliativos. Se a morte e o luto são, ainda hoje, temas difíceis de serem falados e 

pesquisados, quando se refere à morte de adolescentes, autores de atos infracionais, 

vítimas de violência, a situação é ainda mais complexa, considerando inclusive o baixo 

número de estudos encontrados sobre o tema.  

O assassinato do adolescente autor de ato infracional é um fenômeno atravessado 

por várias questões: a faixa etária da vítima, seu envolvimento com os atos infracionais e 

a forma como a morte ocorreu. Trata-se de um adolescente que é uma vítima e, ao mesmo 

tempo, um autor de violência. Esse adolescente é vítima da omissão do Estado quando 

vive de maneira precarizada, quando não tem acesso às políticas públicas de saúde, 

educação, assistência social, entre outras. De forma mais extrema, os adolescentes que 

cumprem MSE são, frequentemente, vítimas do Estado quando sofrem violência policial, 

por exemplo. 

Além da escassez de pesquisas acadêmicas problematizando o assassinato desses 

adolescentes, faltam também dados oficiais que registrem esses homicídios, que os 

tornem públicos, para que assim seja possível pensar como as políticas públicas podem 

atuar no sentido de proteger, de fato, esse público que, segundo o ECA (1990), são 

pessoas em desenvolvimento e portadoras de direitos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Quando comento com as pessoas o tema da minha tese, a maioria delas reage com 

a seguinte exclamação: “Nossa, que trabalho triste!”. Minha pesquisa teve como objetivo 

falar de uma realidade perversa, a precarização em que a maioria dos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa e suas famílias vivem. As vulnerabilidades que sofrem, 

com certa frequência, culminam com a morte de meninos de 14, 15 anos. Como 

acadêmica, vislumbrei neste estudo a possibilidade de denunciar a ausência e a violência 

do Estado que mata e deixa matar a juventude pobre e negra. 

 Assim, compreendo que minha tese é uma forma de dizer: esses adolescentes 

existem, eles estão sendo mortos e essas mortes precisam ser lembradas. Ao mesmo 

tempo, quando opto por abranger na pesquisa as avós que criaram esses adolescentes e as 

analistas de políticas públicas que os acompanharam durante o cumprimento da medida 

socioeducativa, tenho a pretensão de mostrar como eles não estiveram sozinhos.  

Tentei mostrar como suas famílias, muitas delas na figura da avó, a seu modo, 

organizaram-se para conseguir criar esses meninos em meio a tantas dificuldades: 

pobreza, diversos tipos de violência, falta de acesso a políticas públicas de qualidade que 

pudessem, de fato, tentar fazer uma reparação histórica com parcela significativa da 

população brasileira que vive marginalizada. 

Da mesma maneira, tentei expor como as técnicas que entrevistei não desistiram 

do seu trabalho, mesmo diante do sucateamento das políticas públicas e das dificuldades 

de defender os direitos dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, diante de 

uma sociedade que tem como lema “bandido bom é bandido morto”. 

Diante da pesquisa que realizei, foi possível constatar que a rede presente na vida 

de tantas famílias das camadas populares, que já foi problematizada de diversas maneiras 

no meio acadêmico, diz também da solidariedade: seja entre mãe e filha, seja entre avó e 

neto, seja entre técnica e a família “usuária” da política pública. 

O acompanhamento do adolescente que comete ato infracional percorreu um 

longo caminho, entre permanências e superações; não se pode deixar de considerar os 

avanços desde o Código de Menores (1927 e 1979) até a promulgação do ECA (1990). 

De menores abandonados, delinquentes, vadios e em situação irregular, esses 
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adolescentes passaram a ser compreendidos como sujeitos em desenvolvimento e 

detentores de direitos. Com a promulgação do Sinase (2012), foi possível planejar a 

construção e a execução de um sistema, uma verdadeira rede de políticas públicas que 

pudesse colocar em prática a ideia de que os adolescentes que cumprem MSE são sujeitos 

de direitos e que a responsabilidade por eles também deve ser compartilhada entre o poder 

público, a comunidade, a sociedade em geral e a família. 

Entre as continuidades, é importante destacar que, ainda hoje, mesmo com o 

avanço da legislação e as normativas, ainda permanece a culpabilização individualizada 

tanto dos adolescentes como de suas famílias: eles cometeram atos infracionais porque 

não foram criados de maneira adequada, porque suas famílias não seguem os modelos 

impostos como ideais. 

Nesse sentido, o contexto de precariedade em que essas famílias encontram-se é 

completamente desconsiderado. Da mesma forma como frequentemente a culpabilização 

pelo cometimento do ato infracional recai exclusivamente sobre a família desses 

adolescentes, a não efetivação do cumprimento da medida socioeducativa, percebida na 

reincidência dos atos infracionais ou na morte desses adolescentes, recai unicamente na 

incapacidade das analistas de políticas públicas das MSEs. Muitas pessoas vão justificar: 

“A medida socioeducativa não teve alcance”; outras vão questionar o motivo de não ter 

tido esse alcance, sem considerar que, de acordo com o ECA e o Sinase, a 

responsabilidade por esses adolescentes deve ser dividida entre a família, a comunidade, 

a sociedade em geral e o poder público. É necessário refletir sobre as políticas públicas 

às quais esses adolescentes tiveram acesso ou deveriam ter tido antes de iniciarem o 

cumprimento da MSE: de que forma essas políticas públicas atuaram no sentido de 

garantir que os direitos desses adolescentes fossem garantidos e que o seu contexto de 

vulnerabilidade fosse modificado? Como elas os protegeram? 

Nesta análise, as condições de trabalho das técnicas das medidas socioeducativas 

também devem ser consideradas. Quando eu trabalhava na PBH, brincávamos que as 

políticas públicas da assistência social eram as primas pobres da saúde e da educação. 

Algumas vezes ocorreu de precisarmos de mobiliário, por exemplo, e recebermos doação 

de móveis que não estavam mais sendo usados pelas equipes das políticas públicas da 

saúde. Nesse sentido, percebemos que a precariedade vivenciada pelas famílias 

“usuárias” da assistência social era, de alguma forma, também frequente no contexto de 

trabalho das analistas das MSEs.  
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No prefácio à primeira edição do livro A produção do fracasso escolar, de Maria 

Helena de Souza Patto, ao fazer uma análise sobre as escolas públicas, suas professoras e 

seus estudantes das camadas populares, Sylvia Leser de Mello (1988) escreve: 

A escola humilde, as professoras humildes, os humildes alunos e suas famílias 
são a matéria do cotidiano que o livro vai trabalhar. Mas o que ele ajuda a 
compreender é que o adjetivo está errado. É preciso falar da escola humilhada, 
dos professores humilhados, dos alunos constantemente humilhados e das 
famílias que carregam o peso cotidiano de muitas formas de humilhação. (p. 10). 

 

 É possível realizar uma analogia entre a afirmação de Mello sobre a escola pública 

com professoras, estudantes e famílias humilhadas e a situação vivenciada na política 

pública de assistência social, cujo público, também formado por famílias das camadas 

populares constantemente humilhadas e profissionais das políticas públicas de assistência 

social igualmente humilhadas. 

 As famílias dos adolescentes que cumprem MSE comumente são monoparentais 

femininas e contam com a presença de outras mulheres no cuidado das crianças e 

adolescentes, principalmente as avós maternas. Muitas vezes, a mãe do adolescente 

engravidou na adolescência e continuou a morar com sua mãe. Com isso, o adolescente é 

criado pela mãe e pela avó ou exclusivamente pela avó, nos casos da morte da mãe ou de 

abandono pela mãe, as avós tornam-se as figuras de referência afetiva. Há também os 

casos em que as filhas e os netos moram todos no mesmo domicilio, formando famílias 

extensas. Em alguns casos as mães dos adolescentes quando se casam com novos 

companheiros mudam-se, mas nem sempre, como se constatou, os adolescentes deixam 

a casa das avós. Isso significa que as avós têm ocupado nessas famílias uma posição de 

centralidade e que a vida e a morte dos netos têm significado especial para elas.  

 Tanto na revisão da literatura como no contexto do campo da minha pesquisa foi 

destacada constantemente a ausência do pai na vida da maior parte desses adolescentes, 

seja por ele nunca ter assumido o filho, seja por ele estar preso ou por ter morrido. Dona 

Maria da Glória, a avó que entrevistei, afirmou que nenhum dos oito netos teve contato 

frequente com o pai. Esse relato também apareceu na fala das analistas Maria e Paulo.  

No desenvolvimento da pesquisa foi possível constatar como a necropolítica está 

presente na vida dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa e suas famílias: a 

violência policial, precarização da vida, violação de seus direitos mais básicos.  
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 Não é coincidência que o perfil dos adolescentes que são levados ao CIA-BH e 

que cumprem MSE seja o mesmo da maior parte das pessoas encarceradas no país e, 

igualmente, da maioria das vítimas de homicídio. Há uma trajetória que comumente se 

inicia com uma medida protetiva, depois disso, como a MP não conseguiu atingir o seu 

objetivo principal – que é o de proteger a criança ou o adolescente – é provável que esse 

adolescente cometa algum ato infracional e tenha de cumprir uma MSE. Inicialmente é 

assegurada uma medida em meio aberto; após o descumprimento ou o cometimento de 

novo ato infracional, esse adolescente vai cumprir MSE em meio fechado. Ele pode ser 

morto, seja pela polícia, seja em conflito com grupo rival ou pode, depois de atingir a 

maioridade, cometer um crime e ser encaminhado ao sistema prisional. Essa é a história 

de vida comum entre “os meninos das medidas”, seus familiares, os jovens negros 

moradores da periferia, que são das camadas populares e possuem baixa escolaridade. 

 Era habitual que as famílias dos adolescentes que cumpriam MSE e que estavam 

muito envolvidos no cometimento de atos infracionais relatassem o medo que tinham de 

que o futuro do filho/neto fosse “c ou c”: cadeia ou caixão. Essas famílias sempre tinham 

o exemplo de um parente, às vezes do pai ou de um irmão do adolescente ou de um 

vizinho, presos ou mortos, para justificar esse receio. Era como uma profecia que muitas 

vezes se confirmava. 

 As pesquisas que utilizei sobre luto por assassinato apontaram como essa morte é 

difícil de ser elaborada, tanto pela violência como por não ser natural, paradoxalmente 

pressentida, mas ainda assim considerada evitável se a vida fosse vivível longe da 

precariedade; afinal, nem a vida precária nem a morte matada são naturais. Vale ressaltar 

que poucos desses trabalhos referiam-se ao homicídio de pessoas que tinham algum 

envolvimento com atos infracionais/criminalidade. Ao contrário do encontrado na 

pesquisa bibliográfica, as analistas que entrevistei relataram casos em que as famílias dos 

adolescentes previam o assassinato, como a avó que eu entrevistei, pela forma como os 

netos estavam vivendo e inclusive pelas ameaças feitas contra eles, que não acreditaram 

na concretização dessas ameaças e enfrentaram o perigo. Ela, a avó, sabia que eles 

poderiam ser assassinados a qualquer momento. 

 No caso do homicídio desses adolescentes, é necessário considerar a “inversão 

natural” da morte, pois as mães ou avós que achavam que seriam enterradas por eles, os 

filhos e os netos, e não que teriam de enterrá-los. Além disso, na maioria das vezes, essas 

famílias têm de lidar com a falta de investigação sobre a morte do adolescente, bem como 
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com a ausência de punição dos assassinos, que podem ser policiais, que, impunes, 

continuam a rondar a residência da família ou algum morador da comunidade com quem 

elas encontram no cotidiano. 

 A dor dessas mães/avós tem pouco espaço na mídia e nos equipamentos das 

políticas públicas. Assim como a vida dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa, negros, moradores de comunidade, é invisibilizada, o mesmo ocorre com 

a sua morte: a população, de forma geral, não os enquadra como vidas passíveis de 

reconhecimento, nem como mortes dignas de enlutamento, essas vidas precárias e corpos 

inelutáveis, como considerou Butler (2016). 

 Cansadas de esperar qualquer tipo de ação pública e governamental, muitas 

mulheres que perderam seus filhos e netos vítimas de homicídio têm se organizado em 

coletivos. Em Minas Gerais, existe a “Mães de Luta”, que “é uma rede composta por 

movimentos e instituições com objetivo de dar visibilidade à atuação de mulheres que 

tiveram filhos ou outros familiares assassinados, ou encarcerados, e que buscam fazer 

incidência política com sua luta”.36 

 A participação nesses coletivos serve como forma de encontrar solidariedade e 

apoio e, principalmente, de denunciar o número de jovens – sobretudo negros e de 

comunidades – que são assassinatos. As ações de registro desses grupos fazem o papel de 

tornar pública essas mortes não reconhecidas, que pouco aparecem nas estatísticas oficiais 

e nas pesquisas acadêmicas. 

 Ao longo da escrita desta tese, pude constatar como a lógica da invisibilidade 

cerca o homicídio desses adolescentes: o silêncio/silenciamento das avós, das analistas 

(após a retirada da supervisão técnica) e dos dados (as lacunas dos relatórios oficiais, a 

falta de pesquisas acadêmicas). Há o assassinato simbólico, o assassinato do registro e da 

memória. 

 Falar da morte desses adolescentes é se referir às suas vidas marcadas pela 

precariedade e pela violência. Para que seja possível enfrentar e acabar com o genocídio 

da juventude negra é imprescindível pensar em maneiras de reconhecimento da sua 

humanidade: eles merecem viver vidas que sejam dignas. Eles merecem ter acesso a 

escolas, serviços de saúde, de cultura, de lazer e de mobilidade urbana de qualidade. Eles 

 
36 Fonte: Página do facebook. Disponível em: 
https://www.facebook.com/pg/maesdelutamg/about/?ref=page_internal  
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precisam contar com uma rede que de fato os proteja, com uma sociedade que 

compreenda que esses adolescentes não são os outros, mas fazem parte de nós, que os 

reconhecemos humanos, parte da mesma humanidade à qual todos pertencemos. 
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APÊNDICE A –  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: avós 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

 
MODELO 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

N.º Registro CEP: CAAE ...................  

Título do Projeto: Os sentidos para as avós guardiãs: a morte violenta do neto que recebeu 
medida socioeducativa em meio aberto.   

 
    

Prezada Sra,  

A senhora está sendo convidada a participar de uma pesquisa que estudará. na perspectiva das 
avós, quais os sentidos da morte violenta do netos decorrente do envolvimento com atos 
infracionais.  

A senhora foi selecionada porque criou um neto que foi morto durante o cumprimento de medida 
socioeducativa de meio aberto. A sua participação neste estudo consiste em conceder entrevistas 
para a pesquisadora responsável. As entrevistas ocorrerão em dias, horários e locais combinados 
entre a senhora e a pesquisadora responsável. Os desconfortos envolvidos neste estudo são 
relacionados ao possível mal-estar em relembrar algumas situações de sofrimento vivenciadas. 
Caso isso ocorra, as entrevistas serão interrompidas. Se desejar, a senhora poderá ser 
encaminhada para atendimento psicológico, no Centro de Saúde mais próximo da sua residência 
ou na Clínica Escola de Psicologia da PUC-Minas.  

Sua participação é muito importante e voluntária e, consequentemente, não haverá pagamento 
por participar desse estudo. Em contrapartida, a senhora também não terá nenhum gasto.  

As informações obtidas neste estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação em todas as fases da pesquisa, e quando da apresentação dos resultados em 
publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre apresentados como 
retrato de um grupo e não de uma pessoa. A senhora poderá se recusar a participar ou a responder 
algumas das questões a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a 
sua decisão.   

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do pesquisador 
responsável pelo período de 5 (cinco) anos e, após esse período, será destruído.  

Os resultados desta pesquisa servirão para que a senhora reflita e reelabore algumas experiências 
vivenciadas ao longo da sua vida.  
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Para todas as participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, será observada, 
nos termos da lei, a responsabilidade civil.   

A senhora receberá uma via deste termo na qual consta o telefone e o endereço da pesquisadora 
responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 
momento.  

Pesquisadora responsável: Roberta Andrade e Barros 

Endereço: Programa de Pós-graduação em Psicologia – PUC-Minas – Av. Itaú 525, Prédio 
Redentoristas –Bairro Dom Cabral  

Telefone: XXXX 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pela Prof.ª Cristiana Leite 
Carvalho, que poderá ser contatado em caso de questões éticas, pelo telefone 3319-4517 ou email 
cep.proppg@pucminas.br.  

  

O presente termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor.  

  

Belo Horizonte,     

  

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo.  

    

Nome da participante (em letra de forma)  

       

Assinatura da participante    Data  

  

Eu, Roberta Andrade e Barros, comprometo-me a cumprir todas as exigências e 
responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço pela sua colaboração e sua confiança.  

  
     

   
Assinatura da pesquisadora               Data  
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APÊNDICE B –  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: analistas de 
políticas públicas 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

N.º Registro CEP: CAAE  82821718.5.0000.5137 

Título do Projeto: Os sentidos para as avós guardiãs: a morte violenta do neto que recebeu 
medida socioeducativa em meio aberto.   

 
    

Prezada(o) Sra(Sr.),  

O Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que estudará, na perspectiva 
das avós, quais os sentidos da morte violenta do netos decorrente do envolvimento com atos 
infracionais.  

O senhor(a) foi selecionado(a) porque atua como analista de políticas públicas no Serviço de 
medida socioeducativa em meio aberto da prefeitura de Belo Horizonte. A sua participação neste 
estudo consiste em conceder entrevistas para a pesquisadora responsável. Essas entrevistas 
ocorrerão em dias, horários e locais combinados entre o senhor(a) e a pesquisadora responsável. 
Os desconfortos envolvidos neste estudo são relacionados ao possível mal-estar em relembrar 
algumas situações de sofrimento vivenciadas, caso isso ocorra, as entrevistas serão 
interrompidas. Se desejar, o senhor(a) poderá ser encaminhado(a) para atendimento psicológico, 
no Centro de Saúde mais próximo da sua residência ou na Clínica Escola de Psicologia da PUC-
Minas.  

Sua participação é muito importante e voluntária e, consequentemente, não haverá pagamento 
por participar deste estudo. Em contrapartida, o senhor(a) também não terá nenhum gasto.  

As informações obtidas neste estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação em todas as fases da pesquisa, e quando da apresentação dos resultados em 
publicação científica ou educativa, os resultados serão sempre apresentados como retrato de um 
grupo e não de uma pessoa. O senhor(a) poderá se recusar a participar ou a responder algumas 
das questões a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua 
decisão.   

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade da 
pesquisadora responsável pelo período de 5 (cinco) anos e, após esse período, será destruído.  
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Os resultados desta pesquisa servirão para que o senhor(a) reflita e reelabore algumas 
experiências vivenciadas como analista de políticas públicas.  

Para todas(os) as(os) participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, será 
observada, nos termos da lei, a responsabilidade civil.   

O senhor(a) receberá uma via deste termo na qual consta o telefone e o endereço da pesquisadora 
responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 
momento.  

Pesquisadora responsável: Roberta Andrade e Barros 

Endereço: Programa de Pós-graduação em Psicologia – PUC-Minas – Av. Itaú 525, Prédio 
Redentoristas –Bairro Dom Cabral  

Telefone: (31) XXXX  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pela Prof.ª Cristiana Leite 
Carvalho, que poderá ser contatado em caso de questões éticas, pelo telefone 3319-4517 ou email 
cep.proppg@pucminas.br.  

  

O presente termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor.  

  

Belo Horizonte,    .  

  

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo.  

 

__________________________________________________________________ 

Nome da participante (em letra de forma)  

       

Assinatura da(o) participante    Data  

  

Eu, Roberta Andrade e Barros, comprometo-me a cumprir todas as exigências e 
responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço pela sua colaboração e sua confiança.  

  
 ____________________________    

   
Assinatura da pesquisadora               Data  
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APÊNDICE C –  Roteiro de entrevista: avós 

 

Identificação 

Nome (fictício, escolhido pela entrevistada) 

Idade 

Estado Civil 

Naturalidade 

Profissão 

Escolaridade 

Número de filhos e idade de cada um(a) 

Número de netos e idades de cada um(a) 

Pessoas que moram com ela 

Religião 

 

História Familiar: Primeira e segunda Geração 

–  Como foi sua infância, se morou com os pais e se teve contato com os avós 

–  Como foi sua juventude 

–  Se tiver sido casada, como foi o matrimônio? 

–  Como foi o nascimento dos filhos(as)? 

–  O que achou de se tornar mãe? 

–  Como foi a criação dos filhos(as), houve diferença entre a criação que deu aos filhos e 
às filhas? Se sim, como? 
 
–  Contava com o apoio da família? A mãe/sogra auxiliou? 

–  Como foi a entrada na juventude dos filhos(as), se houve conflitos? 

–  Como foi o nascimento dos netos, se ajudava os filhos(as)/noras e genros, se moravam 
juntos? 
 
–  O que achou de se tornar avó? 

–  Trata de maneira diferente os netos e as netas? 
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–  Falar sobre a relação dela com os filhos(as) que são pais/mães. 

–  Como foi a ida do(s) neto(s) para a casa dela, se houve mudanças na rotina dela e na 
relação que ela matinha tanto com os netos como com os filhos, pais deles? 
 

A trajetória do neto que recebeu medida socioeducativa 

–  Frequentou a escola? 

–  Como se relacionava com os pais? 

–  Tinha muitos amigos, namorada ou namorado? 

–  Teve filhos? 

–  Sempre morou com a senhora?  

–  Como ficou sabendo que o neto cometia ato infracional e como se sentiu? 

–  Quais os fatores acredita que influenciaram no envolvimento do neto com os atos 
infracionais?  

–  Como foi o início do cumprimento da medida socioeducativa para o seu neto e para a 
senhora? 

–  Quais foram as mudanças na rotina do neto e da família após o início do cumprimento 
da medida socioeducativa? 

–  Como percebeu a atitude do neto diante da medida? 

–  O que achou de ele ter iniciado o cumprimento da MSE? 

–  A senhora acompanhava o neto no cumprimento da medida? Quando precisava assinar 
algum documento ou comparecer ao juizado, quem ia? 

 

Perda do neto 

–  Quando ocorreu a morte do neto? 

–  Como ocorreu? 

–  Como ficou sabendo? 

–  Como foi a reação da comunidade com o falecimento do neto? Influenciou na sua 
reação? 
 
–  A senhora considera que teve ajuda social e religiosa após a perda do neto?  

–  Como se sentiu me contando essa história? 
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APÊNDICE D –  Roteiro de entrevista: analistas de políticas públicas 

 

Identificação: 

–  Nome (fictício, escolhido pela entrevistada) 

–  Idade 

–  Formação 

–  Há quanto tempo atua nas MSE’s da PBH? 

–  Como se deu a sua inclusão no trabalho com as medidas socioeducativas? 

–  Experiência anterior com medidas socioeducativas, Políticas Públicas, adolescentes 
e/ou famílias? 

 

Sobre a morte e o luto: 

–  Você acompanhou casos de adolescentes que foram mortos durante ou após o 
cumprimento da medida socioeducativa?  

–  Há algum caso que você se recorda? Você pode relatá-lo?  

–  Como a rede atua nos casos de morte por causas violentas dos adolescentes em MSE? 
Como a equipe da MSE é informada? Há protocolos de registros para esses 
acontecimentos? 

–  Manteve algum acompanhamento com as famílias desses adolescentes após sua morte? 
Em caso positivo: qual membro da família, de que forma?  

–  Você conhece algum equipamento (política pública, ONG, igreja...) que ofereça apoio 
para famílias enlutadas? Sabe de alguma família que tenha buscado esse tipo de ajuda?  

 

Sobre as avós e famílias: 

–  Dentre os adolescentes que você acompanhou na MSE, houve casos nos quais as avós 
foram substitutas das mães e dos pais na criação dos netos? Casos nos quais elas foram 
as figuras indicadas como a referência familiar durante o processo de cumprimento da 
medida? Qual a sua percepção sobre elas? 

–  Você sabe o motivo de ela ter criado esse neto? 

–  Você acompanhou algum adolescente que morreu e era criado pela avó? Manteve 
contato com ela após o falecimento do neto? 
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–  Após a morte de um adolescente em MSE por causas violentas, a situação de 
vulnerabilidade da família é reavaliada, por exemplo, para checar a necessidade de 
medidas protetivas às demais crianças e adolescentes da família? 

–  Há casos de irmãos em cumprimento de MSE no mesmo período da morte de um deles? 

 

 

 

 


