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Resumo 

Discorro sobre o Programa de Medidas Socioeducativas em meio aberto do Salesianos na 

cidade São Carlos (SP), tendo como referencia a pesquisa etnográfica que realizei na 

instituição com os adolescentes que cumpriam medida socioeducativa e seus educadores. 

Fruto do processo de municipalização das medidas socioeducativas, o referido programa 

integra um conflito marcado por diferentes concepções e práticas envolvendo atores e 

instituições (estatais e não-governamentais) que atuam localmente no atendimento do 

adolescente autor de ato infracional. Conflito que foi acirrado pela instalação de uma unidade 

da Fundação Casa na cidade, no ano de 2010 e pelo movimento de militância dos educadores 

do Salesianos contra os moldes adotados pelo programa de medidas socioeducativas em 

regime fechado. Na análise aponto para a coexistência de políticas de atendimento ao 

adolescente autor de ato infracional contraditórias por oscilarem entre o controle e a 

assistência; ao conciliar recrudescimento penal e penas alternativas; encarceramento em 

massa e garantia de direitos, onde o  encarceramento ainda é visto como um recurso para 

afirmar a legitimidade das agências de controle ao crime, diante algumas situações específicas 

que exigem ações voltadas a diminuição da criminalidade juvenil. Além do mais, a pesquisa 

no Salesianos, desde a porta de entrada dos atendimentos até a conformação de ações junto a 

um campo político de militância anti-encarceramento da população jovem, possibilitou 

identificar a ação de duas lógicas de resposta ao crime juvenil na sociedade contemporânea: 

de um lado a lógica da gestão dos convênios com diferentes esferas governamentais e de 

outro a lógica de atuação do Estado em relação ao adolescente infrator. 
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Apresentação 

 

 Este artigo analisa a forma como o atendimento socioeducativo atualmente dirigido a 

adolescentes autores de atos infracionais se desvela a partir das percepções dos educadores 

acerca do “mundo do crime” e do ideal punitivo da modernidade. Tendo a análise amparada 

na etnografia desenvolvida nos anos de 2009 e 2010 na Instituição Salesianos da cidade de 

São Carlos, executora do Programa Socioeducativo de Liberadade Assistida e de Prestação de 

Serviços à Comunidade, o objetivo é discutir como configurações que aparentemente se 

mostraram restritas a realidade específica do atendimento de São Carlos desvelam aspectos 

mais amplos que permeiam a punição ao crime juvenil na modernidade identificados por meio 

de práticas e discursos de setores da sociedade civil e do Estado que protagonizam o 

atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais. 

O argumento que percorre este texto é que o processo de descentralização das medidas 

socioeducativas em meio aberto que ocorreu a partir das políticas de municipalização do 

atendimento, sobretudo no estado de São Paulo com a lógica dos convênios promovidos pelo 

governo Mário Covas, acabou colocando dentro de um mesmo campo de atuação diferentes 

instituições (e concepções de atendimento) acirrando um conflito ideológico entre os atores 

que protagonizam o atendimento. A municipalização das medidas socioeducativas em meio 

aberto culminou na pulverização de programas pelo estado executados pelas mais diversas 

instituições, ao passo que parte das medidas socioeducativas (regime de internação) 

permaneceram sob a administração do Estado sendo executadas pela Fundação Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA). E tendo origens políticas e instituições 

distintas, os educadores de tais programas constroem concepções acerca do que é o 

adolescente infrator a depender de seus saberes técnicos, de suas experiências institucionais 

ou ainda, de suas lutas políticas, o que acaba influenciando diretamente no tipo de 

atendimento executado e na crítica a outros modelos. Com esta reflexão anunciada, parto para 

a realidade de São Carlos no ano de 2010, quando o atendimento ao adolescente infrator era 

realizado por um programa tido nacionalmente como inovador na área, o Núcleo Atendimento 

Inicial (NAI), pelo Salesianos e, no caso da necessidade de internações, também pela unidade 

da Fundação Casa. Pautado pela reconstrução da história da instituição através da história de 

vida de uma das educadoras do Salesianos, este artigo visa trazer contribuições sobre as 

formas que o adolescente infrator é representado socialmente por instituições que realizam o 

atendimento. 
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*** 

O Salesianos de São Carlos1 

“[...] o Estado da Bahia tem três ou quatro unidades de 
internação da Fundação Casa, o Rio de Janeiro tem 
sete ou oito, já o Estado de São Paulo tem cerca de 
cinquenta. Por quê? Porque aqui [Estado de São 
Paulo] construir unidades virou uma política e nós 
sabemos disso. E dentro dessa política a realidade de 
São Carlos tornou-se um elemento dificultador” (Ex-
diretor do Salesianos de São Carlos e fundador do 
Programa de Medidas Socioeducativas em meio 
aberto do Salesianos – trecho extraído de entrevista 
realizada durante trabalho de campo)  

A história desde o início 

 Além do programa de medidas socioeducativas em meio aberto, o Salesianos também 

oferece diversos cursos profissionalizantes, de lazer e de acompanhamento escolar as 

crianças, adolescentes e jovens. Aqueles que frequentam os projetos sociais2 moram, 

majoritariamente, nas periferias do município e participam dos programas devido aos diversos 

convênios estabelecidos entre a Prefeitura e a instituição. Foi recorrente encontrar dentre os 

jovens que cumpriam medidas socioeducativas alguns que já tinham frequentado outros 

programas na época em que eram mais novos. Para muitos, ir ao Salesianos fazia parte das 

suas vidas desde que eram pequenos, pois sempre foram crianças (e de famílias) consideradas 

“público-alvo” dos atendimentos da rede de assistência social do município. 

 No primeiro semestre de ano de 2010, os atendidos pelo programa de medidas 

socieducativas eram por volta do número de oitenta, no entanto, segundo informações que 

obtive com os educadores do programa, esse número era maior antes do ano de 2009. A 

explicação para o decréscimo, segundo a equipe de funcionários do programa, estava 

associada às configurações políticas de São Carlos naquele ano de 2010. Para os educadores, 

o antigo juiz da Vara da Infância e da Juventude da cidade (a quem cabe a determinação do 

tipo de medida a ser aplicada a cada adolescente) era mais favorável as medidas em meio 

                                                
1 Organização de caráter religioso e não-governamental que administra alguns projetos com bases na pedagogia 
cristã de Dom Bosco e localiza-se no bairro chamado de Vila Nery, na cidade de São Carlos.  
2 A constar: Projeto Vida Melhor Dom Luciano Mendes (PROVIM), de complementação escolar, que atende 
anualmente cerca de 500 crianças e adolescentes entre 06 a 14 anos, no período alternativo à escola; Centro 
Profissional Dom Bosco – CPDB: atende adolescentes de 12 a 18 anos que freqüentam a escola, recebem cursos 
de iniciação profissional, de marcenaria, de instalações elétricas, de panificação, de confeitaria e de informática. 
Projeto PRÓ-JOVEM: atende adolescentes de 15 a 17 anos, das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família e jovens vinculados ou egressos de Programas e de Serviços de Proteção Social Especial; Programa de 
Medidas Socioeducativas em meio aberto aplicada a adolescentes e jovens, de 12 a 21 anos, autores de atos 
infracionais (ZANCHIN, 2010). 
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aberto do que o juiz que assumiu seu cargo3. Segundo os educadores, no ano de 2009, houve 

a saída do juiz que lutava ao lado do Salesianos, ou seja, a favor das medidas em meio aberto. 

A afinidade ideológica que outrora ocorria entre o Salesianos e o juiz da Vara da Infância e 

Juventude, foi transformada no ano de 2010 em conflito e na percepção de que a diminuição 

no número de garotos em meio aberto corresponde ao maior número de internações4 na 

unidade da Fundação Casa, instalada na cidade no início do ano de 2010.  

 O programa de medidas em meio aberto do Salesianos é o único na cidade a abarcar 

tal atendimento, realizado de acordo com as determinações do ECA e do SINASE. Para 

alguns moradores do bairro no qual se localiza a instituição, o programa é uma oportunidade 

para os desfavorecidos terem outras oportunidades na vida e saírem da criminalidade, já para 

outros moradores: “[...] os padres dali [Salesianos] passam muito a mão na cabeça de 

bandido”5. São opiniões que pautam disputas e conflitos, vividos também em outros planos 

para além das conversas informais no bairro e que serão tratados mais adiante. Por enquanto, 

resta saber que as origens desta história do Salesianos de “cuidar dos jovens vulneráveis” 

começou ainda no ano de 1946, quando um grupo de pessoas da cidade se reuniram para 

organizar “[...] a fundação de um orfanato, sob orientação católica da Diocese de São Carlos, 

que na época tinha à sua frente o bispo diocesano D. Ruy Serra.” (ZANCHIN, 2010, p 36).  

 O orfanato recebeu o nome de Associação de Amigos de Vila Nery, inaugurado no 

ano de 1949, e começou suas atividades com os vinte primeiros meninos, com idades de 0 a 

18 anos. A instituição foi “[...] oferecida para a Congregação católica Salesiana e 

posteriormente denominada Salesianos de São Carlos. No dia 2 de agosto de 1977, o padre 

Manoel Leonardo torna-se o primeiro salesiano a assumir sua gestão” (ibidem, 2010). Os 

assistidos pela entidade eram os “órfãos” considerados pelo Código de Menores de 1979 (Lei 

6.697/ 1979) como ‘menores em situação irregular’, definição que incluía, por exemplo, 

jovens abandonados pelos pais, ‘em perigo moral’, ‘desviantes6’ e ‘vítimas de maus tratos’ 

(NERY, 2009). Era uma época marcada pelas discussões sobre a teoria da marginalidade 

                                                3 Ou seja, haviam mais jovens encaminhados as medidas em meio aberto do que a medidas de internação, se considerarmos o total de encaminhamentos de jovens as medidas socioeducativas no período de 
atuação do referido juiz. Todavia, em minha pesquisa não foi feito nenhum levantamento que comprovasse ou 
não tal dado. 
4 Segundo o coordenador do Programa de Medidas do Salesianos, se antes da entrada do atual juiz havia em 
média seis internações ao ano em São Carlos, nos seus dois primeiros meses de atuação a contabilidade era de 
sessenta internações.   
5 Trecho extraído do diário de campo. 
6 A literatura desenvolvida em torno do “desvio” ou da construção do “desviante” pode ser acessada a partir de 
Becker (2008). 
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social (PERLMAN, 1977; CAMPOS COELHO, 1978), quando a questão debatida era como 

lidar com aqueles que estão “a margem da sociedade”: fora do mercado, da família, da 

‘cidade legal’ (cf. ROSA, 2006). Neste bojo de discussões, havia um esforço para se 

problematizar as correlações e diferenças entre a “marginalidade” e a “criminalidade”. A 

criação de leis e instituições tiveram como objetivo maior impedir o desenvolvimento da 

criminalidade precoce entre os “marginalizados” através do horizonte correcionista, o que 

consolidava na institucionalização de uma parte da infância e da juventude pobre brasileira 

(ALVAREZ et al; 2009, p. 5). 

  Baseado na substituição das determinações do Código de Menores (1979) para 

as disposições do ECA (1990), durante a década de 1990, a instituição Salesianos passou a 

dialogar com aquilo que CEFAI (2010, p. 2) chamou de intervenções sociais relativas a 

metamorfose da questão social: 

[...] a saber: acompanhamento personalizado ao invés de burocrático; 
injunção à autonomia e apelo à responsabilização dentro de um projeto 
biográfico; gestão dos riscos da precariedade mais do que reintegração ao 
corpo social; atendimento a pessoas vulneráveis em vez de usuários 
anônimos; dispositivos flexíveis e territorializados no lugar de instituições 
sociais anônimas e centralizadas. 

  Eram os anos de 1990, e as discussões em voga envolviam o como articular a 

realidade social com as mudanças constitucionais (Constituição Federal, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação). Conforme afirma Feltran (2008), a discussão não era mais a combatividade, a luta 

por direitos, e sim como lidar com as contradições inerentes a passagem de um Estado não-

democrático para um Estado de direito, como se articula politicamente diante da abertura de 

inúmeros canais de relação com o Estado, que foi possibilitada por esse novo cenário político 

brasileiro. Neste contexto, surge um novo modo de lidar com as questões sociais, a 

constituição de relações entre setores da sociedade civil e o Estado através dos sistemas de 

parceria, convênios, contratos. Ainda nos anos de 1980 há uma expansão no número de 

entidades não-governamentais que se mobilizavam para a assistência da área, as quais passam 

a pressionar o Estado no sentido de modificar a estrutura das políticas públicas para um 

panorama condizente com aquele que seria previsto pelo Estatuto (cf. GREGORI & SILVA). 

 Nesse sentido, na década de 1990 o Salesianos passa a gerir uma série de programas 

sociais dirigidos a crianças e adolescentes de periferias, por meio de convênios com o poder 

municipal. Eram projetos que tinham como horizonte o combate a aquilo que a instituição 



6 

 

entendia como “situações vulnerabilizantes”, como o analfabetismo, a desnutrição, a falta de 

profissionalização. Depois de alguns anos, compartilhando estas mesmas premissas 

ideológicas, o NAI e o programa de medidas em meio aberto do Salesianos vêem somar força 

a tais projetos, ao constituírem em São Carlos uma rede de atendimento ao adolescente autor 

de ato infracional, a qual atualmente passou a ser reconhecida como modelo de “sucesso ao 

combate a vulnerabilidade juvenil”, como defende o ex-prefeito da cidade, Newton Lima 

(PT)7. 

 O início dessa rede começou em meados da década de 1990, na mesma época em que 

a figura do padre salesiano Agnaldo Soares Lima (diretor do Salesianos de São Carlos de 

1991 a 2009), entrou na cena religiosa e política do município. Em 1992, quando o antigo 

orfanato teve sua natureza de atuação ampliada, tornando-se espaço de projetos sociais 

voltados a “população vulnerável da cidade”, houve a passagem da condição de abrigo a 

Educandário. O que forneceu bases para a instituição incorporar, em 1999, o programa de 

medidas em meio aberto de São Carlos, devido a uma articulação política entre o diretor do 

Salesianos da época, o Pe. Agnaldo Soares e o então juiz da Vara da Infância e Juventude da 

cidade, João Baptista Galhardo Júnior. A articulação foi iniciada após a rebelião, no mesmo 

ano, na unidade da Fundação do Bem Estar do Menor (FEBEM de Imigrantes - São Paulo), 

onde estavam alguns adolescentes sãocarlenses, ex-moradores do orfanato do Salesianos. 

 O ano de 1999 foi marcado por inúmeras rebeliões em diversas unidades da ex-

FEBEM, o que sustentou os questionamentos acerca da viabilidade ou não do modelo de 

internação dirigido aos autores de atos infracionais. E foi no bojo desta discussão que o Pe. 

Agnaldo Soares Lima e João Baptista Galhardo Júnior iniciaram a empreitada pela 

municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto8, com o intuito de diminuir o 

número de adolescentes sãocarlenses internados nas unidades FEBEM, que na época estavam 

concentradas principalmente na cidade de São Paulo. Segundo a fala do próprio Pe. Agnaldo, 

quando ele foi até a FEBEM de Imigrantes, onde estavam muitos adolescentes sãocarlenses, 

alguns inclusive ex-moradores do Orfanato, e viu aquele cenário de rebelião, ele pensou que 

“[...] os nossos [adolescentes sãocarlenses] não! Eles não podem ser mandados para este 

lugar”. Nesse sentido, o processo de municipalização das medidas em meio aberto iniciado 

em 1999 tinha como idéia inicial:  

                                                
7 Ver <http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,sem-alarde-fundacao-casa-abre-nova-unidade-em-sao-
carlos,519004,0.htm>. Acesso em 15 de agosto de 2010. 
8 Até 1999, as medidas em meio aberto eram realizadas pelos técnicos da ex-FEBEM que vinham de outras 
cidades para realizar atendimentos semanais com os garotos de São Carlos (ZANCHIN, 2010). 
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[...] constituir um projeto municipalizado de semiliberdade para a cidade, 
mas a conversa evoluiu até se chegar à proposta de criação de um Núcleo de 
Atendimento Integrado – NAI, nos moldes do artigo 88, inciso V do ECA – 
e da municipalização das medidas de Liberdade Assistida, Prestação de 
Serviços à Comunidade e Semiliberdade” (AGNALDO SOARES in 
ZANCHIN, 2009 ). 

O NAI, inaugurado em março de 2001, foi concebido com vistas a agilizar os 

procedimentos de apuração de atos infracionais imputados a adolescentes, desde o momento 

da apreensão policial até a determinação da sentença de aplicação da medida socioeducativa. 

Enquanto em alguns municípios há um lapso temporal de até dois anos entre a apreensão pela 

polícia e a aplicação da medida, em São Carlos, em virtude da implementação do NAI, tal 

percurso ocorre em até um dia. Segundo a cartilha do programa, o trabalho realizado está 

direcionado para a “pessoa do adolescente” e não para o ato infracional por ele cometido, 

buscando trabalhar, sobretudo, as situações que o levaram a infracionar (cf. CARTILHA DO 

NAI, 2008). No NAI, todos os serviços ficam concentrados em um único espaço, assim como 

as condições necessárias para seu funcionamento, facilitando o atendimento. O serviço 

identifica, a partir do olhar do educador, as necessidades do jovem para lá encaminhado: 

atendimento médico, psicológico, jurídico, assistencial e educacional. 

 Já o programa das medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida e 

prestação de serviço a comunidade) teve início por meio de um convênio entre Fundação Casa 

(Estado), prefeitura e Salesianos, no ano de 1999.  

Quando o Salesianos passou a executar a liberdade assistida, nós queríamos 
que o ambiente de atendimento fosse acolhedor, fosse de casa, por isso nos 
instalamos numa casa na Avenida Rui Barbosa, para que não ficasse 
totalmente institucionalizado com mesinha, cadeirinha, para que fosse um 
atendimento mais humanizado, de suporte. A responsabilização do menino 
ocorria ao longo do processo, mas o atendimento não era restrito a esse 
aspecto, o adolescente era olhado na sua totalidade, na sua história e não 
somente pelo ato infracional que ele cometeu. Paralelamente a isso, em 2001 
o NAI começa a funcionar, o que cria um atendimento vinculado em São 
Carlos. O NAI enquanto momento de recepção deste garoto depois do 
cometimento do ato infracional, como um espaço de primeiro contato como 
esta no Artigo 88 do ECA. O NAI e seus procedimentos ajudam o juiz a ter 
respaldo para aplicar a medida, e depois esse menino é encaminhado ao 
Salesianos, o que cria uma rede de atendimento ao adolescente infrator no 
município. Então agente criou nesse município uma história de medidas em 
meio aberto. (Coordenador do Programa de Medidas em meio aberto do 
Salesianos no ano de 2010) 

 

 Contudo, o processo de municipalização marcado pela especificidade de um convênio 

entre instituição e município, só foi concretizada no ano de 2009, quando a Fundação Casa 
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deixou a parceria. Neste contexto, segundo a avaliação dos educadores do programa, a 

continuidade do Partido dos Trabalhadores (PT) na prefeitura, desde os primeiros anos da 

parceria entre Fundação Casa, Salesianos e prefeitura, e as relações estreitas entre o 

Salesianos e a Prefeitura por meio da figura pública do padre Agnaldo Soares (ex-diretor do 

Salesianos), garantem à instituição a continuidade na execução do programa, até os dias de 

hoje. 

E o início de outra história 

  A história da vida de Luisa, educadora do Programa de Medidas do Salesianos 

desde 2003, está ligada a história da instituição. Moradora do bairro Vila Nery desde a 

infância, a educadora freqüentava a obra religiosa, estando em contato com os atendidos, 

posteriormente, decidiu fazer disso sua profissão. 

 

Eu vivo aqui no Salesianos desde muito pequena. A entidade está aqui desde 
1977 e eu nasci 1978. Minha mãe era catequista aqui, então eu vivia neste 
espaço. Nessa época, este prédio [aponta para o prédio que estava a nossa 
frente] era onde os meninos do antigo educandário viviam. Eles eram 
crianças do mundo, crianças abandonadas, que não tinham família. Era a 
história daqueles antigos reformatórios, que tem um histórico com os meus 
pais. Na década de 1970 meus pais estudavam com essas crianças do 
educandário nas escolas públicas do bairro. Foi uma época em que eles eram 
muito perseguidos [os garotos do educandário], era uma época de 
perseguição no sentido de que eram delinqüentes, bandidos. Meus pais não 
tinham essa concepção. Como meu pai vinha jogar bola aqui com esses 
meninos e eles sempre moraram nesse bairro, eles freqüentavam as mesmas 
escolas, as mesmas que eu freqüentei também. Então, toda a minha infância 
foi brincando aqui com esses meninos também. Conosco não tinha o 
preconceito, a divisão. 

 

  Ao conviver com os adolescentes do Educandário, Luisa participa da ideologia 

religiosa que caracteriza o atendimento do Salesianos, o que mais tarde orientou todo o 

processo de militância em favor das medidas em meio aberto, tanto da educadora, como da 

entidade. 

O Salesianos tem umas ideias de formação de jovens lideres, de 
protagonismos juvenil. Desde muito cedo, nós éramos organizados para 
movimentar esses espaços trazendo crianças de diversos bairros, 
principalmente da região periférica da cidade, fazendo atividades lúdicas 
pedagógicas. Eu comecei a fazer isso com 14 anos, ia buscar as crianças nos 
bairros e trazia-as pra recreação aqui. E nessa época, havia um diretor de 
uma unidade da FEBEM de São Paulo, da unidade de Imigrantes, que tinha 
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outra concepção do que era uma unidade de internação. Era uma unidade de 
internação onde os adolescentes poderiam sair para estudar e trabalhar com 
os monitores e agentes, ele se chamava Vicente. Ele teve um marco e uma 
perseguição muito grande dentro da instituição porque não era permitido 
esse tipo de prática naquela época. Tinha um momento em que mesmo na 
unidade esses adolescentes poderiam sair pra ir à feira, ter experiência em 
liberdade. O Vicente tinha essa política e foi num desses momentos que ele 
traz um ônibus de adolescentes para São Carlos, de internos da unidade, para 
fazerem uma visita aqui e eu trombo com esses meninos. E eu fui jogar 
basquete com eles, foi nesse contato que eu fiz minha escolha de vida. É essa 
vida que eu quero, quero trabalhar na psicologia com eles. 

 

 Segundo Gregori e Silva (2000), nos anos de 1980 era observado uma distância entre o 

atendimento na área da infância e juventude praticado por entidades não-governamentais ou 

movimentos por movimentos sociais, como a Pastoral do Menor e o Movimento de Meninos e 

Meninas de Rua, com o praticado pelo Estado. A reivindicação destas instituições era a 

aplicação dos direitos humanos em uma época de ditadura militar e Código do Menor; o 

Salesianos filiou-se, portanto, a um campo de debate permeado por discussões mais amplas, 

em que cabiam tanto crianças e adolescentes quanto adultos. Os direitos humanos da infância 

demarcam terreno, atraiam atores e movimentavam a política da época. 

Eu entrei para a faculdade [pscicologia] em 2001, e nessa época teve um 
marco, pois um dos nossos adolescentes aqui do educandário, um 
adolescente muito querido foi internado na FEBEM. Ele “caiu” numa 
infração por roubo e foi para uma unidade de internação. Esse adolescente 
vivencia esse processo de internação, que foi muito triste, tanto pra mim, 
quanto para o padre [Agnaldo]. Eu conheço o padre em 1993, quando ele 
chega aqui. O padre era desde daquela época, o diretor daqui do 
“Salesianos”, diretor das obras. Daí esse menino vai para unidade de 
internação e no período em que ele lá estava acontece uma das piores 
rebeliões da FEBEM. Foi em 1999, quando um dos adolescentes foi morto e 
decapitado pelos internos. O padre e o juiz João Baptista Galhardo estavam 
na ocasião na cidade de São Paulo, para uma reunião sobre as medidas 
socioeducativas aqui no município. Em São Paulo o padre e o Dr. João 
foram para uma reunião e naquela momento eles souberam da rebelião e eles 
vão até lá pois haviam vários meninos de São Carlos internados ali, inclusive 
esse adolescentes que eu falei. E quando eles chegam lá, eles tem uma cena 
surreal, um menino foi decapitado e esse garoto [de São Carlos] estava na 
lista dos mortos. Eles chegaram por volta das 8 h da manhã e isso correu o 
dia todo. Até que umas 18h, o padre Julio Lacelotti9, que estava também na 
unidade da internação, chama o Pe. Agnaldo e fala: “é esse menino que você 
estava procurando”. E o menino estava debaixo das cadeiras escondido, com 
medo. E a partir daquele momento eles falam “não!”, os nossos não podem 
mais estar nesse lugar! Agente não pode mais permitir isso, agente precisa 
cuidar desses adolescentes no nosso próprio município. 

                                                
9 Fundador da Pastoral do Menor. 
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 A década de 1990 foi bastante significativa para o atendimento do adolescente 

infrator: do ideal da reabilitação, característico do fim da década de 1980, até a reorientação 

das políticas penais juvenis a partir das rebeliões da FEBEM e o início do recrudescimento 

penal nas medidas socioeducativas. A partir de então, segundo o próprio Pe. Agnaldo 

Soares10, as unidades da FEBEM passam a se aproximar cada vez mais de estruturas 

prisionais: 

Hoje em dia não se tem mais tantas notícias de rebeliões e fugas [dentro da 
Fundação], não porque elas não estejam mais ocorrendo. Mas porque eles [o 
Estado] criaram, a partir da descentralização das unidades pelo interior do 
Estado na década de 1990, uma estrutura que é uma gaiola de cimento e que 
impossibilita. Hoje, se o menino “tacar” fogo numa unidade ele vai morrer 
queimado. Antes ele tinha como fugir, tinha como ir para o pátio. Hoje o 
pátio dele é uma quadra no terceiro andar do prédio. É grade em cima, grade 
embaixo, só grade. É um modelo novo de Fundação, implantado após as 
rebeliões. É uma gaiola cheia de grade revestida de cimento sem nenhum 
teor pedagógico. É uma prisão. Dentro de um espaço desse não tem como 
falar que tem pedagogia de recuperação, o que agente tá afirmando 
colocando o menino dentro de um modelo deste? Que ele é um bandido![...]. 

 

 A década de 1990 no Brasil é marcada pelo início de um recrudescimento penal, tanto 

na política dirigido aos adultos quanto aos adolescentes. Fato que se dá não por uma falha na 

execução dos pressupostos do Estatuto, e sim porque é uma realidade inerente a cultura 

contemporânea prisional: o encarceramento enquanto forma de gerir conflitos sociais a partir 

da inauguração de unidades prisionais. O Estado passa a inflacionar a população carcerária, 

daí a necessidade de uma nova estética para conter esse contingente de indivíduos e as 

“famosas” rebeliões. Esse recrudescimento penal, também observado no tratamento dos 

adolescentes infratores, fomentou em São Carlos o desejo de alguns setores da sociedade 

civil, que estavam à frente do atendimento a criança e adolescente no município, de instituir 

um atendimento diferenciado. É o que Luisa nos conta: “[...] o NAI e semi liberdade foram 

construídos por meio do esforço do padre Agnaldo e do Dr. João, eles conseguiram que 

somente os casos mais graves fossem para a internação, em outras cidades. O resto ficaria em 

medidas de liberdade aqui em São Carlos. O ECA já previa isso”. 

 Antes da implantação das medidas no Salesianos, em São Carlos havia um discussão 

em torno da municipalização das medidas em meio aberto. Grupos da sociedade civil 

                                                
10 Entrevista cedida durante pesquisa no Salesianos. 
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organizada, membros do poder judiciário, profissionais da área da infância e juventude e 

professores da Universidade Federal de São Carlos criaram um grupo de trabalho para pensar 

as medidas – Comissão de Liberdade Assistida. Esse grupo fomentou bases para que em 

1999, as medidas em meio aberto fossem implantadas pelo Salesianos. A partir daí, a 

execução passa dos profissionais da FEBEM para o Salesianos. O programa foi planejado: a 

Fundação Casa repassaria a verba à entidade, a Prefeitura complementaria com recursos ou 

serviços; o espaço para o atendimento foi cedido pela Prefeitura, era o prédio onde o Tiro de 

Guerra realizava o recrutamento para o serviço militar, posteriormente, foi para a casa na 

Avenida Rui Barbosa, no centro da cidade, e depois para o prédio do Salesianos, no local 

onde ficava o Educadário. Nesse processo, a equipe começou a se formar, como conta o 

coordenador do Programa de Medidas do Salesianos no ano de 2010: 

Em 2000 eu fiquei sabendo da inauguração do programa de medidas em 
meio aberto no Salesianos, e como eu já tinha contato com as medidas no 
estágio que eu realizei durante minha graduação em terapia ocupacional, 
aqui da UFSCar, eu tive a oportunidade de participar do processo de seleção. 
Passamos eu e um psicólogo, já tínha na equipe um assistente social e um 
psicólogo. A partir daí essa equipe começa a crescer, a se ampliar. As 
propostas do programa eram pensadas contextualizadas na pedagogia 
Salesiana. A história de Dom Bosco e do sistema preventivo de educação 
que o Salesianos tem foi bem interessante, pois ela coincidiu com aquilo que 
agente vinha propondo para o atendimento, de poder estar próximo do 
adolescente, de respeitar a sua subjetividade, a sua trajetória, a sua história, 
de ajudá-lo a ter os limites necessários. Quando eu entrei, participei de várias 
formações para conhecer a pedagogia de Dom Bosco, vários encontros. Isso 
foi gradativamente sendo trazido para o nosso cotidiano no atendimento. 

 A formação da equipe tinha dois pilares fundamentais: o primeiro a necessidade de 

fazer o diálogo dentro dos atendimentos com a pedagogia preventiva de Dom Bosco; e o 

segundo, em consonância com o primeiro, atrair profissionais com um perfil específico, que 

tivessem uma aproximação ideológica com aquilo que o Salesianos concebe como medida 

socioeducativa - uma proposta pedagógica que possibilite a superação da infração, em meio 

aberto. A crítica as medidas privativas de liberdade foi o ponto crucial para a criação do 

programa, seus educadores deveriam, portanto, partilhar das mesmas críticas. Volto à história 

de Luisa: 

Eu sempre tive uma atuação política, de militância muito forte, daí nessa 
época eu era vinculada ao Coletivo Juvenil, que eram adolescentes que 
vinham de diversos pontos, de partidos políticos, de organizações, de 
diversos locais e que tinha organização política, não só partidária. E eu me 
envolvo tanto com eles que agente organiza a ida ao Fórum Mundial Social 
em Porto Alegre, em 2005. Junto a isso, veio um convite do NCA – Núcleo 
da Criança e do Adolescente – da PUC, coordenado pela Mirian Veras 
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Batista, eles estavam estudando o sistema socioeducativo e convidam o 
Salesianos para falar no Fórum de Porto Alegre, em uma mesa de debate e o 
pessoal aceita. Chegando em Porto Alegre, aquele menino que eu lhe contei 
que morava aqui no educandário e tinha sido internado na FEBEM e passado 
pela rebelião, tinha ido morar em Porto alegre. Ele nos ajudou a nos 
locomover em Porto Alegre, e ele foi conosco até a palestra. Daí, a Silvia 
Lozaco, começa a contar a experiência do NCA e expor a história das 
medidas socioeducativas, dentro disso, a rebelião ocorrida na FEBEM de 
Imigrantes, da época que o garoto estava internado. Ela traz um vídeo que 
mostra cenas da rebelião. E esse menino começa a tremer muito, a ficar 
muito nervoso.  

 O grupo do NCA da PUC havia realizado na década de 1990 uma pesquisa sobre 

medidas socioeducativas, em uma proposta de sistematizá-las, projeto proposto pelo 

governador Mário Covas. No Fórum foi apresentado o resultado da pesquisa. Para entender o 

contexto das medidas no governo Covas, recorramos a Gregori e Silva (2000): segundo as 

autoras, em 1995 o referido governador promoveu grandes cortes no atendimento ao 

adolescente infrator devido à situação financeira calamitosa do Estado. Em razão disso, as 

medidas socioeducativas em meio aberto tiveram seu auge, pois era estratégia financeira do 

governo investir nelas uma vez que o custo era menor, devido à parceria realizada com 

entidades sociais. Nesse período, ocorreu um grande incentivo na descentralização das 

medidas socioeducativas e investimentos nas políticas de parcerias com a sociedade civil, 

como a com o Salesianos. A proximidade com sociedade civil trouxe novamente o caráter 

assistencialista, e às vezes religioso, às medidas socioeducativas (uma vez que muitas 

entidades tinham orientações religiosas e filantrópicas), o que tinha sido alijado de cena pelas 

praticas pedagógicas empreendidas pela Secretaria do Menor, no início da década de 1990. A 

política de parceria tinha o respaldado do ECA que de prevê a municipalização como forma 

de contato entre os adolescentes, a sua comunidade e núcleo familiar. Com o governo de 

Geraldo Alckmin, em 2000, houve uma nova guinada nas orientações políticas dirigidas aos 

adolescentes infratores: novamente o investimento na criação de novas unidades da Fundação 

Casa foi prioridade e o diálogo com as entidades que realizavam a medida em meio aberto foi 

se rompendo com o processo de municipalização. A proposta de sistematização das medidas 

em meio aberto proposto por Covas ao NCA da PUC foi engavetada. Voltemos ao Fórum 

Social Mundial de Porto Alegre: 

A coordenadora do Programa de Medidas do Salesianos expôs a nossa fala 
[no Fórum]. Daí um diretor da unidade da FEBEM do Paraná, levanta e diz 
que o que nos estávamos trazendo era irreal, que as cenas da rebelião não 
eram verdadeiras, eram produzidas pela mídia que queriam denegrir a 
imagem da política de internação do Estado, que ele acreditava na 
internação. O menino começou a passar mal ao ouvir tudo isso. E a partir 
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dessa fala, o debate passou a ser muito concorrido, se dividindo a favor e 
contra as medidas em meio aberto. O exemplo bem sucedido de atendimento 
em meio aberto de são Carlos era citado o tempo todo, pois estávamos num 
momento auge aqui, de atendimento, mandávamos muito poucos 
adolescentes para as unidades de internação naquele período. Daí esse 
menino vira para mim e diz, eu quero falar. Daí ele diz: “eu quero falar com 
o Sr. eu preciso lhe dizer que eu estava na FEBEM naquele momento que o 
senhor disse que não existiu”. Daí o cara levanta assim com uma fala irônica 
e diz: “é mesmo? Que engraçado, mas você não tem nenhuma marca no seu 
corpo! Muito pelo contrário, você é um jovem muito bem aparentado”. E o 
garoto diz: “é, de fato eu não tenho nenhuma marca e eu fui atendido pelo 
programa de medidas em meio aberto que o senhor não acredita e eu fui 
atendido na unidade de internação que o senhor acredita. Lá eu quase fui 
morto, aliás, eu fui dado como morto. De fato eu não tenho marca física, as 
minhas marcas estão na minha alma e isso o senhor nunca poderá ver!” Isso, 
emocionou todo mundo, houve um silêncio e as pessoas começaram a 
chorar. Eu saí junto com esse menino, ele chorava muito, ele queria falar 
com o padre [Agnaldo]. Daí agente ligou para o padre e ele contou tudo para 
o padre, daí o padre começou a chorar. Quando eu retorno do Fórum, eu 
retorno acreditando mais ainda na proposta em meio aberto, mais ainda 
militante. E ai sim que eu comecei a respirar a idéia de militar contra o 
sistema de internação. Tudo que eu poderia buscar para argumentar contra 
eu fazia, buscava sustentar a minha fala. Era uma militante contra a FEBEM. 
Eu pensava que não era possível que existiam pessoas que ignoravam a 
experiência de falha da FEBEM. 

 

 A trajetória de Luisa nos faz entender o que ela chama de militância em favor do meio 

aberto, posicionamento político que preconiza o anti-encarceramento como forma de atender 

os adolescentes autores de atos infracionais. E se a militância se mostrou um ponto comum a 

todos os educadores do Salesianos, da mesma forma, é o entendimento acerca do que é a 

medida socioeducativa e o crime. A medida socioeducativa é entendido como forma de 

desmontar uma situação que levou o adolescente a infracionar e o desmantelamento ocorre a 

partir do momento que este adolescente passa a olhar para sua vida de forma outra, o que 

segundo os educadores, resignifica o ato infracional. Já o crime é visto como uma situação 

que pode ser transitória, como uma faceta inscrita em um contexto mais amplo, e que também 

pode ser resignificado a partir do cumprimento da medida socioeducativa: 

Mostro a eles [adolescentes] que eles podem transitar por outros papeis. A 
minha linha é o psicodrama. Segundo essa linha, agente sempre escolhe 
alguma coisa, viver implica em eleger. A criatividade é que faz agente 
escolher os momentos que vivemos. A espontaneidade e a criatividade 
acontecem para todo mundo, no caso do adolescente autor de atos 
infracionais, ela acontece com outro nome: transgressão. Numa outra forma 
de atuar, pois para eles cometerem atos infracionais tem muitas escolhas 
embutidas aí. E não deixa de ser uma escolha, espontaneidade e criatividade, 
no formato de transgressão. O adolescentes nesse momento de criatividade, 
saí da medida. O sair da medida deles é percebido pela sociedade como 
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transgressão. Daí eu trago a resignificação através de alguma ação que não 
seja incriminada pela sociedade. [Luiza] 

  Em relação aos crimes praticados pelos adolescentes que eles atendem, há um 

discurso entre os educadores que se aproxima do elaborado por Becker (2008) quando esse 

discute a construção da condição de desviante. Para o autor, o desviante é aquele que está 

posto a margem das condutas ditas como regras por determinados grupos sociais, porém, 

indivíduos desviantes podem praticar o desvio sem que isso seja notado socialmente, nesse 

caso, o desvio não ocorre socialmente, apenas no plano individual. Todavia, quando a ação 

desviante é detectada socialmente, há a atribuição da condição desviante ao indivíduo e, por 

conseguinte, a punição. Quando não, o desvio passa de forma despercebida. Portanto, a 

condição de desviante é algo negociado pela época em que ocorre e pelo grupo social que cria 

as referidas regras e nisso, impõe as condições que passarão a ser chamadas de desvio. O 

desviante é, portanto um ‘outsider’ em relação ao grupo quem cria as normas condicionadas 

como regras. 

 Ao valerem desse pressuposto, os educadores trabalham com a possibilidade dos 

adolescentes poderem transitar entre a vida no crime e o afastamento de práticas 

criminalizadas. Neste sentido, na concepção dos educadores, o crime é um universo 

identitário que se insere na vida dos garotos por diversos caminhos: através da escola, na 

família, no bairro, sobretudo, é uma opção de vida eleita por eles e por isso, a medida 

socioeducativa deve abarcar dois propósitos: a responsabilização do adolescente pelos seus 

atos e um processo de auto-conhecimento para que eles tenham a “oportunidade” de 

elaborarem caminhos futuros diferentes do crime, caso desejarem. Por mais que a medida 

socioeducativa decorra da prática do crime, o que ocorre no processo é mais uma gestão da 

vida do adolescente, uma administração do risco que visa inculcar-lhe o auto-controle, do que 

um enfoque substantivo no ato infracional em si. Nesse sentido, entende-se o ato infracional 

como uma etapa de desvinculação a um mundo constituído como normativo e a medida 

socioeducativa como uma tentativa de ligar o adolescente a um mundo que a sociedade 

constitui como normativo.  

 Feltran (2008, p. 231) tratou desta questão ao discutir a idéia de vínculo que estes 

educadores verbalizam estabelecer no atendimento da medida socioeducativa. Em sua 

pesquisa no CEDECA de Sapopemba, instituição não-governamental paulistana que executa 

medidas socioeducativas em meio aberto, o autor relata que o “vínculo” é uma condição para 

que o atendimento aconteça, é uma forma dos educadores chegarem até os adolescentes após 
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o processo, muitas vezes, traumático da apreensão pela polícia, mas também é uma forma de 

significar a medida uma vez que após o vínculo com o educador, o adolescente em medida é 

estimulado a criar vínculos com outras instâncias normativas da sociedade, o que Feltran 

chama de mundo social e político. A vinculação é uma forma de enquadrar o risco, de filiar o 

individuo a um padrão normativo e, portanto, o afasta de condições que o caracterizem 

enquanto “desviantes”. Como diria Garland (2008), no novo enquadramento punitivo, a 

reabilitação foi ressignificada, atualmente ela é mais uma prevenção dos riscos do que um 

enfoque no bem estar dos indivíduos. Assim, as intervenções são vistas como um instrumento 

de administração de indivíduos através da interiorização do auto-controle.   

Conclusões 

 O ECA e o sistema de parceria para o atendimento do adolescente infrator mostra-se 

como uma possibilidade para a superação da questão da ‘menoridade’ na área da infância e 

juventude, todavia, também coloca em contato grupos com ideologias diferentes; o conflito 

resulta da disputa destes atores por legitimação, recursos e poder. Como afirma Gregori e 

Silva (2000), a importância da proteção integral a criança e ao adolescente acaba por 

transformá-los em alvos de disputa de entidades que almejam falar em nome deles, 

mobilizando a rivalidade no ‘mundo adulto’. A falta de consenso em relação ao modo que 

deve ocorrer o atendimento, sobre quais premissas, com quais atores revela paradoxos e acirra 

algumas insatisfações, uma vez que posturas inerentes a antigas práticas e instituições não 

foram abandonadas com a passagem do Código de Menor ao ECA. 

 Em razão de terem o histórico de combatividade de direitos, as entidades que entraram 

em cena no atendimento na área da infância e juventude se julgam enquanto legítimos 

representantes dos pressupostos do ECA; o atendimento só se realiza de acordo com o 

Estatuto quando feito por pessoas que tem a “história das lutas”, da militância, o que impede o 

diálogo com outros setores. Ainda neste contexto, o programa do Salesianos é acusado de não 

ser punitivo o suficiente por alguns setores da sociedade e por isso, ineficiente no combate a 

criminalidade juvenil. A discussão ultrapassa o território da instituição, chegando à cena 

política da cidade ao envolver um embate partidário entre o Partido dos Trabalhadores (PT), 

que se encontra na prefeitura de São Carlos há dez anos - período em que os prefeitos 

apoiaram e defenderam a criação do NAI e o programa de medidas em meio aberto -, e o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que esteve à frente do governo do Estado e 
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no processo de descentralização da “Fundação Casa” pelo Estado de São Paulo, culminando 

no ano de 2010 na instalação de uma unidade em São Carlos.  

Em 2009 que agente tem uma grande mudança em São Carlos, pois o juiz 
que estava a bastante tempo saí, o Galhardo, e entra esse novo juiz que tem 
um outro olhar, ele tenta resignificar a aplicação das medidas com um novo 
olhar daí agente tem um número muito grande de internações, internações 
justificadas principalmente pelo tráfico, pelas quebras de medidas. A 
justificativa dele é que ele havia encontrado uma situação muito grave aqui 
em São Carlos, de desarticulação, de muitos meninos no tráfico, na 
criminalidade, e daí ele aplica muito as medidas privativas. E o contraditório 
é que se agente pegar a pesquisa que saiu o ano passado, sobre o índice de 
vulnerabilidade juvenil, agente vai ver que São Carlos é considerada a 
cidade mais segura para o jovem viver, esse índice é composto por diferentes 
questões, inclusive, a pratica de atos infracionais. O que agente observou ao 
longo desses anos no Salesianos é uma redução da prática de atos 
infracionais na cidade. E a nossa discussão agora é essa: o nosso olhar não é 
o mesmo do juiz, agora agente chegou nesse patamar, que é uma situação 
bem discrepante entre agente, do que agente vinha vivendo. Agora agente 
tem esse alto número de internações, são 60 em dois meses, considerando 
que antes a média de internação por ano era de 6. A nossa avaliação é que 
não aumentaram as infrações, na verdade mudou a forma que a infração é 
abordada, a internação começou a ser valorizada em detrimento do meio 
aberto. E o interessante é que esses meninos, depois da internação, eles 
voltam para agente e agente percebe que os meninos saem da internação sem 
uma proposta para o meio aberto, eles ficam lá e não passam por um 
processo pedagógico que o recoloque em sociedade, não há nenhuma 
proposta efetiva pela Fundação durante a internação que de suporte para que 
esse menino volte para a sociedade. [Coordenador do Programa 
Socioeducativo em meio aberto do Salesianos no ano de 2010] 

   

 Portanto, a militância do Salesianos em relação as medidas em meio aberto e o 

conflito com outros atores que participam do atendimento decorre das concepções que os 

educadores tem do atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais. Nesse sentido, o 

ECA é para os educadores um instrumento técnico de luta constituído a partir da ciência, o 

que legitima por exemplo, a Luisa, enquanto psicóloga, a realizar o atendimento. Todavia, há 

um elemento que se soma as discussões aqui referenciadas: é fato que a partir da década de 

1990 há na cultura contemporânea uma nova racionalização penal marcada pelo 

recrudecimento penal em consonância com o incentivo com técnicas “softs” de controle 

social, que caracterizam a cultura do controle descrita por Garland (2008). Essa cultura do 

controle, atualmente, é a forma que a sociedade responde ao crime, e por isso, a coexistência 

dos dois modelos antagônicos não é um ponto que acuse uma ruptura nos pressupostos do 

ECA.  
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Desta forma, as respostas sociais à criminalidade juvenil têm sido traduzidas tanto pela 

utilização de penas mais severas, quanto por legislações que recorrem a técnicas anti-

carcerárias de controle social – como são as medidas socioeducativas em meio aberto do 

Salesianos. Trata-se, portanto, de políticas de atendimento ao adolescente autor de ato 

infracional contraditórias por oscilarem entre o controle e a assistência; ao conciliar 

recrudescimento penal e penas alternativas; encarceramento em massa e garantia de direitos. 

E no qual o encarceramento ainda é visto como um recurso para reafirmar a legitimidade das 

agências de controle, das leis penais e da ação do Estado no controle ao crime, diante algumas 

situações que exigem ações que incidam na diminuição da criminalidade juvenil. Então, 

apesar da existência do ECA, há uma tendência de recrudescimento das medidas punitivas 

sobre a população juvenil, nos mesmos moldes que ocorre atualmente com as políticas 

punitivas dirigidas a adultos. Oscilando entre a normalização, a assistência e a punição. 

Portanto, estudar o Salesianos, desde a porta de entrada dos atendimentos até a conformação 

de ações junto a um campo político de militância anti-encarceramento da população juvenil é 

estudar também o conflito ora latente ora explícito entre duas lógicas de resposta ao crime na 

sociedade contemporânea: de um lado a lógica da gestão dos convênios com diferentes 

esferas governamentais e de outro a lógica de atuação do Estado em relação ao adolescente 

infrator. 
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