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7 
Ε Ο FUTURO É Ο QUE VIRÁ... 

À Guisa de Conc lusão 

No momento em que escrevemos, o que relatamos já se transfor

mou no passado desses jovens, já que os vimos pela última vez há pelo 

menos dez meses. Ficamos a nos perguntar o que terá acontecido com 

eles. Já terão saído da instituição? Estarão vivos? Voltaram a cometer in

frações? Foram pegos novamente? Para alguns, como visto nos quadros 

apresentados no capítulo 4, o retorno ao seu 'destino' já ficou selado. Ε o 
caso de Cláudio, que compôs a seguinte letra para um rap, dando pistas 

sobre o que o futuro lhe reserva: 

Eu não sei o dia/ eu não sei a hora/ só sinto que um dia/ eu irei embora/ 
mas peço/ por favor, doutor meritíssimo/ que me dê mais uma oportuni
dade/ pra mim poder sair daqui/ seguir o meu destino/ mostrar para o 
senhor / que eu sou menor carente/ já vi foi muita lágrima de mãe descer/ 
por isso não posso fazer minha mãe sofrer/ sofrer por ter um filho que hoje 
é ladrão/ amanhã pode estar dentro da prisão/ prisão que um dia eu serei 
esquecido/ esquecido por nunca ter escutado/ os conselhos da minha mãe/ 
me perdoa, doutor/ minha palavra eu vou te dar/ prometo nunca mais 
voltar/ pro Instituto Padre Severino/ e se eu retornar aqui/ me internará 
na EJLA/ se for possível terminar aqui/ a vida de nós dois/ me desculpe, 
doutor / prometo não voltar/ a solidão vai me matar/ não sei se eu vou 
suportar/ tanto desprezo assim na vida/ e agora eu vou terminar/ e uma 
frase eu vou deixar... 

(Melodia de La Solitudine, de P. Cremonesi, 

A. Valsiglio e F. Cavalli) 

Esse rapaz mostrou conhecer o que o futuro lhe reservava. Fez sua 

mãe derramar novas lágrimas, voltou rapidamente à instituição, direta

mente à EJLA, certo de que morrerá cedo, de desprezo ou solidão. Ele não 

está só nesta trajetória. De certa forma, a maioria dos jovens entrevistados 

tem uma perspectiva limitada. O limite existente entre ser ou não infrator pode 



ser ultrapassado a qualquer instante por qualquer jovem, mesmo pelos não-¬ 

infratores que têm, a todo instante, de provar sua força de vontade e determina

ção, em um ambiente comunitário que favorece a opção por meios ilegais e 

violentos para se obter algo na vida. 

Este contexto comunitário se torna ainda mais perigoso quando o infrator 

volta para casa após a internação. Essa volta significa retornar para o ambiente 

cultural que possibilitou a sua entrada no mundo da criminalidade e para os mes

mos amigos — que talvez já estejam presos ou mortos. Vivenciamos a angústia de 

algumas avós e mães que, pressionadas pelo juiz, pelos técnicos da instituição e 

também pelas suas próprias preocupações, planejavam mudar de bairro, deixando 

para trás todo o passado da família, para afastar o adolescente daquele meio, no 

qual se encontravam jurados de morte. Nada é feito para se acompanhar o infrator 

após a internação, denotando uma ausência do papel da Justiça, que não tem con

seguido dar continuidade aos procedimentos de proteção. Esta lacuna tem de ser 

sanada, se houver realmente a determinação de se implantar a meta de 

ressocialização desses jovens. 

A situação dos internos da EJLA foi-se deteriorando de 1997 até agosto 

de 1998, mostrando o quanto tais instituições têm falhado em sua ação básica e 

fundamental de ressocializar. Como pode ser visto no Anexo 1, após a rebelião 

de dezembro na EJLA, OS adolescentes foram transferidos para o presídio Moniz 

Sodré, onde predominam condições reconhecidamente desumanas de habita

ção, higiene e superlotação, sendo comparado, nas manchetes de jornais, a cam

pos de concentração. Os jovens com distintos graus de envolvimento infracional 

continuam misturados e pouco ou nada se faz quanto ao processo educativo e 

ressocializador. Os programas educativos e profissionalizantes desenvolvidos 

são insuficientes, inadequados e ineficientes. A maioria não tem curso formal 

que desperte interesse dos jovens. Os profissionalizantes são vistos como inúteis 

para suas vidas, ou requerem um nível de escolaridade não alcançado pela maioria, 

atendendo apenas a uma pequena minoria. Certas iniciativas criativas tentadas por 

técnicos/diretores esbarram nas dificuldades burocrático-institucionais e acabam 

por fracassar ou a sequer saírem do plano das idéias. 

A ausência de um processo pedagógico e os encaminhamentos de orienta
ção e acompanhamento técnico no interior destas instituições seguem lógica 
despersonalizante e padronizada, não dando conta das especificidades do infrator 
(a personalidade, o tipo de infração cometida, trajetória na criminalidade). Duran
te todo o período dessa investigação, não se observou mudança significativa na 
orientação pedagógica dessas unidades. Pelo contrário, as transformações que 
vêm ocorrendo parecem reforçar aspectos punitivos, em vez dos educativos. 

Acompanhamos a ida dos jovens para um presídio no Rio de Janeiro, a 
transformação dos alojamentos da EJLA em celas, o apoio cada vez mais pre¬ 



sente da polícia para garantir a segurança dos estabelecimentos, mesmo no es

paço interno e, recentemente, a tentativa de igualar os adolescentes aos presidi

ários adultos, através do parlatório, espaço em que os internos manteriam rela

ções sexuais com suas companheiras, caso tivessem bom comportamento na 

instituição.4 2 

Mendes (1993:246) define dois princípios básicos para o atendimento 

nesses estabelecimentos. O primeiro é o que torna a instituição o mais depen

dente possível dos serviços normais do mundo exterior (educação, saúde, lazer 

etc.) como forma de antecipação concreta da finalidade declarada de plena rein

tegração social; o segundo é o que quebra a cultura da "solidariedade negativa" 

que invariavelmente ali se estabelece. O autor afirma que "trata-se de proporcionar 

bases estruturais para impedir a tendência à cumplicidade antipedagógica entre edu

cadores e educandos". Esses, dentre outros princípios, precisam ser amadurecidos 

e concretamente implementados nas instituições estudadas, para que estes jovens 

deixem de ser apenas punidos e sejam tratados com vistas a uma eficaz reinserção 

na sociedade.43 

Outro fator que dificulta alguma ação positiva é o reduzido período que 

muitos jovens passam nas instituições, especialmente no Rio de Janeiro, impossi

bilitando atuações eficazes, tanto em relação a algum aprendizado profissionalizante 

quanto no âmbito da introjeção de limites. Não estamos dizendo que a solução 

seria aumentar o tempo de reclusão dos adolescentes, mas sim criar novas pro

postas de trabalho institucional, buscando subjetivar as relações que ali se estabe

lecem, calcando-as, sobretudo, na noção de direitos e deveres mútuos. Neste 

ambiente, há que se pensar em um tempo mínimo adequado para se conseguir 

transmitir algum conhecimento técnico que os prepare para o mundo exterior e a 

percepção dos limites necessários à vida em comunidade. 

Percebemos que, com a elevada rotatividade — entradas, saídas, evasões, 

rebeliões e fugas - observada no Rio, estes jovens acabam por provar que con

seguem ludibriar e desobedecer até mesmo a Justiça, não sobrando limite ou 

instituição que realmente respeitem, reproduzindo, mais uma vez, a falta de 

controle social em suas vidas. 

Não observamos um cuidado diferenciado para com aqueles infratores 
que entraram pela primeira vez na instituição. Isto resulta em falha grave, já que 
muitos ainda sofrem com o impacto da internação e se dizem arrependidos, 

42 Não se trata, aqui, de assumir nenhuma posição moral sobre o assunto, mas de apontar novamente a 
ausência de um projeto pedagógico. O jovem continua sem receber suporte educativo na instituição, mas 
melhoraria seu comportamento para satisfazer suas necessidades sexuais. Essa medida não se preocupa 
com as reais necessidades do interno e sim com a melhoria da convivência institucional. 

43 Volpi (1997) apresenta um documento com propostas a serem implementadas para os adolescentes 
infratores. Elas refletem a discussão do Fórum Nacional Permanente de Organizações Não-Gover-¬ 
namentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fórum DCA. 



desejando retornarem à vida de legalidade. Alguns, se recebessem atenção espe

cífica, teriam, sem dúvida, condições de não voltar à vida infracional. 

Enfoque diferente deveria ser dado aos reincidentes, alguns dos quais já 

não conseguem mais criticar suas ações, mostrando um endurecimento afetivo 

d i a n t e d a s h u m i l h a ç õ e s e s o f r i m e n t o s v i v i d o s na c r i m i n a l i d a d e e na 

inst i tucionalização. Este grupo, ex t remamente compromet ido , representa a 

minoria dos casos e necessita de um profundo trabalho muito mais específico, 

de cunho psicológico e social. 

Para os 'novatos' , é preciso uma estratégia de atenção, v isando a evitar 

sua reincidência. Para os 'veteranos' , esse cuidado significa um grande investi

mento e crença na capacidade de transformação, além da busca de meios con

cretos para acompanhar os desdobramentos da vida dos jovens, pós-internação. 

Também observamos que o ciclo de infrações cometidas por um só jo

vem faz com que seja difícil para o juiz determinar a medida socioeducativa 

adequada. Acompanhamos, muitas vezes, a repetição de medidas inócuas — como 

o encaminhamento ao CRIAM, após várias evasões. Não quest ionamos a medida 

e nem o CRIAM (por ter uma função important íssima), mas uma série de proble

mas que impedem a implementação das medidas nas instituições, criando-se, 

assim, uma contradição entre o escrito e o vivido. Por outro lado, as diferentes 

visões dos juizes quanto à gravidade dos atos (muitas vezes dependentes da 

superlotação institucional) explica os mais longos períodos de internação ob

servados em Recife 4 4 e daqueles determinados aos jovens do Rio, provenientes 

de a lgumas comarcas do interior. 

O limitado horizonte que a maioria desses jovens têm em suas vidas 

pode ser percebido pelas carências - as necessidades mais básicas: moradia, 

escolaridade, emprego e lazer. Seus direitos, como cidadãos, são desrespei

tados desde o nascimento. No momento da prisão e da confissão na dele

gacia, são claramente negados, refletindo, dentre outros fatores, a inserção 

de classe social. Nes tas s i tuações t raumáticas e humi lhantes , pe rcebem-se 

como cidadãos de última classe. Para se pensar em uma atuação que prote

ja os direitos do adolescente e minimize a violência destes momen tos , há 

que se investir pesadamente em treinamento dos policiais e mudança de menta

lidade da sociedade civil, que apóia e reforça a noção de que violência se comba

te com violência. 

Quanto à atuação das instituições básicas, responsáveis pela socialização, 

como a família, a escola e a instituição religiosa, comprovamos sérias crises no 

exercício de suas funções sociais. 

4 4 O e s t u d o de V o l p i ( 1 9 9 7 ) c o m p r o v a o m a i o r t e m p o d o s i n t e r n o s d e P e r n a m b u c o ( 9 5 % f i c a m 

d e d o i s a t r ê s a n o s n a s i n s t i t u i ç õ e s ) , s e c o m p a r a d o a o s d o R i o d e J a n e i r o ( 9 3 % f i c a m m e n o s d c 

u m a n o ) . 



Mesmo com toda a responsabilidade socialmente atribuída, a família con

duz a educação dos filhos em contradição com a sua falta de controle sobre o 

jovem, a ponto de não ser capaz de lhe apontar os limites necessários à convi

vência em sociedade, com os arranjos que tem de fazer para sobreviver (mu

dança freqüente de parceiros, tentativa de fuga de relações violentas). Não pode 

ser considerada como a única nem a principal responsável pelo envolvimento 

dos jovens no mundo da infração. Caso represente uma influência negativa, a 

família contribui potencializando a ação de uma conjuntura social em que a 

miséria, o narcotráfico, a lógica da cultura do consumismo a qualquer preço, a 

influência da comunidade onde é comum o uso de drogas, de armas, de assas

sinatos, enfim, onde experiências de violência extrema passam a ser vistas e 

percebidas como algo rotineiro e banal. Certamente, na maioria dos casos, os 

conflitos e os desentendimentos familiares se restringiriam ao âmbito domésti

co caso não existissem tais condições potencializadoras. 

A escola pode ser percebida como um local com poucos atrativos para 

muitos adolescentes e que, algumas vezes, lhes possibilita encontrar ami

gos com os quais acabam se envolvendo no uso de drogas ou no cometimento 

de outras infrações. Dentro dela ou no seu entorno são freqüentes as narrati

vas de violências vividas ou cometidas por eles. Fica clara, no presente 

estudo, a precária vinculação que esta instituição consegue estabelecer en

tre o adolescente e os educadores. Seu papel de formadora dos princípios 

éticos e morais fracassou para a maioria dos entrevistados. 

As instituições religiosas também se mostraram distanciadas do dia-a-¬ 

dia destes jovens. Embora tenham assimilado os princípios básicos sobre o 

bem e o mal, sobre o 'pecado' e a 'sanção a ser paga por ele', detêm uma noção 

de religiosidade coercitiva típica na qual apenas a figura de Deus tem algum 

significado libertador. Seus atos infracionais, condenados pela Igreja, são o marco 

final de ruptura da relação do jovem com as diferentes igrejas. Entre infratores 

e não-infratores, as proibições impostas pela instituição se chocam com as aspi

rações típicas dos adolescentes, tais como as privações de lazer, as restrições à 

forma de se vestir, à prática sexual e às preferências musicais. 

Outras instituições sociais, como creches e locais para atividades de lazer 

orientadas, praticamente não existem, inviabilizando a condição das famílias de 

manterem os filhos sob controle, preenchendo o tempo livre, quando os res

ponsáveis necessitam se ausentar para o trabalho. 

Todas estas instituições necessitam repensar o papel que desempenham 
na prevenção da infração juvenil. A melhoria da atuação e a integração da ação 
destas instituições precisam ser alvo de políticas públicas concretas e urgentes. 
Há que se criar meios de diminuir o elevado índice de evasão das escolas, me
lhorar o processo pedagógico nelas existentes, implementar creches, criar cur¬ 



sos profissionalizantes e outros suportes institucionais, em nível comunitário. 
Ε também necessário exercer controle e sanção no que se refere à violência 

doméstica, estabelecendo medidas concretas para apoiar as famílias. Estas inici

ativas são possíveis de serem tomadas pela sociedade, quando se considera a 

infração juvenil um problema coletivo e não apenas familiar. 

As diferenças observadas nas duas cidades estudadas estão relacionadas a 

algumas características familiares, relatadas pelos adolescentes de Recife, que apon

taram para a existência de maior interação e vínculos de afeto entre seus mem

bros, o que pode estar associado ao menor tamanho da cidade; aos padrões de 

comportamento mais conservadores; e à incipiente presença do narcotráfico na

quela cidade, ainda menos organizado e estruturado do que no Rio de Janeiro. 

Esta última diferença é fundamental na distinção observada em alguns crimes. 

No Rio de Janeiro, notamos a extrema crueldade de alguns homicídios associados 

à participação no narcotráfico, ao passo que em Recife nenhum dos entrevistados 

relatou ter praticado torturas anteriores aos homicídios. 

Outra diferença está relacionada à instituição que alberga os adolescen

tes. Embora em Recife a escola tenha uma clara característica de presídio, as 

relações entre técnicos e infratores, e destes últimos com os cursos e atividades 

ali desenvolvidos pareceram mais positivas e apropriadas para a tarefa de 

ressocialização — não sendo ainda, nem de longe, um exemplo do que seria 

desejável. Por exemplo: nessa cidade, bem como no Rio de Janeiro, não existe 

um sistema de acompanhamento dos jovens que se desligam da instituição. 

Como última questão, manifestamos a nossa perplexidade com o grau 

de violência cometida por adolescentes nas duas cidades. O desprezo pela vida 

alheia foi constatado em jovens que cometeram os mais variados crimes, sendo 

um sintoma gravíssimo do grau de deterioração e embotamento afetivo. A 

introjeção dos valores da sociedade de consumo se mostrou muito mais eficaz 

do que os padrões morais de direitos e respeito aos outros, justificando qual

quer ação violenta, desde que resulte em ganhos financeiros ou no prestígio 

social para o infrator: 

A negação dos direitos do outro ficou visível na obediência hierárquica 

dos 'soldados' do tráfico, no ódio vingativo nas brigas de 'galeras' ou no frio 

distanciamento dos assaltantes que justificavam as mortes pela reação da vítima. 

Esta negação à vida, observada em pessoas tão jovens, nos coloca o desa

fio de reconstruir com eles um novo caminho, um novo 'possível social'; por 

outro lado, nos alerta para intervir preventivamente naquelas populações mais 

carentes, vivendo uma cultura de violência estrutural e familiar e expostas ao 

tráfico de drogas, de forma a prevenir a entrada de novas crianças no caminho 

infracional. Só nos resta esperar que esta iniciativa alcance e se torne prioridade 



para as políticas sociais nos níveis federal, estadual e municipal, bem como para a 

sociedade civil preocupada com a construção da cidadania. 

Finalizando, deixamos para o leitor a riqueza das histórias de vida de 

jovens aqui apresentadas: sofrimentos, sonhos, alegrias e tristezas. Esperamos, 

que à medida que aumente a compreensão sobre a origens e dimensões da 

infração juvenil na sociedade brasileira, se eleve o compromisso social para 

com esses adolescentes. Lembramos, também, uma célebre frase, que define a 

essência desses jovens. 

Eu sou aquilo que consegui fazer com o que fizeram de mim. 

(Sartre, 1987) 


